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INTRODUCERE
Schimbările climatice globale manifestate în ultimii ani, afectează în bună
măsură culturile agricole anuale dar şi speciile pomicole, în special prin frecvenţa
crescută a îngheţurilor târzii din primăvară, înflorirea timpurie a pomilor, cu risc de
îngheţ al organelor florale şi polenizare defectuoasă a florilor, creşterea insolaţiei şi
a frecvenţei arşiţelor în lunile iulie şi august, urmată de furtuni şi căderi frecvente de
grindină, sporirea frecvenţei anilor secetoşi.
În comparaţie cu culturile anuale, la care strategiile de adaptare pot fi aplicate
relativ rapid prin introducerea unor specii şi soiuri adaptate sau prin utilizarea unor
rotaţii scurte, plantarea sau modificarea unei livezi necesită luarea în considerare a
unor studii de impact pe perioade mari de timp. Adaptarea plantaţiilor pomicole la
schimbările climatice durează mult şi necesită investiţii pe termen lung. Rezultatele
economice nu apar decât după 3-6 ani, iar recuperarea capitalului chiar după 25 de
ani. Iată de ce cercetările privind impactul schimbărilor climatice asupra plantaţiilor
sunt foarte urgente şi necesare.
Durabilitatea ecosistemelor pomicole intensive create, necesită unele
elemente tehnologice inovative, care au drept scop esenţial obţinerea unor plantaţii
sănătoase, rezistente la impactul climatic nefavorabil şi care pot realiza producţii de
fructe profitabile şi constante.
În cadrul acestei lucrări, într-un grup de lucru interdisciplinar, alcătuit din ecofiziologi, amelioratori, tehnologi, agro-meteorologi, etc., s-a pornit de la investigarea
datelor existente privind procesele de creştere şi rodire ale speciilor pomicole
monitorizate de cercetarea pomicolă românească, dar şi de la informaţiile pedologice
și agrometeorologice gestionate în cadrul reţelei naţionale de specialitate, și în urma
prelucrării acestor date cu ajutorul unor modele, s-au realizatsecvențe tehnologice
inovative care permit modernizarea tehnologiilor pomicole aplicate în România,
apelând mai ales la diagnosticarea timpurie a stării abiotic și biotic în plantații. Toate
acestea s-au realizatîn vederea limitării efectelor negative ale schimbărilor climatice
prognozate pentru Europa de Sud-Est.
Obiectivul acestei lucrări a fost și acela de a dezvolta și promova metodologii,
precum și modele de diagnosticare rapidă, bazate pe o abordare multi-senzorială,
pentru estimarea apariției stresului termic, hidric, trofic și biocenotic în livezile de
pomi afectate de schimbările climatice, în condițiile din România.
Se prezintă informații de ultimă oră și cercetări proprii privind impactul
schimbărilor climatice asupra dinamicii fenologice, creşterii, rodirii pomilor şi
biocenozei asociate pe plan internaţional şi în România, precum și metode de
refacere a pomilor afectați de îngheț și modele feno-climatice de limitare a efectului
negativ al înghețurilor timpurii de toamnă şi târzii de primăvară. Dintre măsurile şi
modele specifice agriculturii de precizie, pentru limitarea efectului negativ al
schimbărilor climatice pe perioada de vegetație se prezintă în lucrare: sisteme de
cultură a pomilor adaptate schimbărilor climatice (soiuri, portaltoi, distanţe de
plantare, forme de coroană) şi eficienţa lor economică, modele de optimizare a
distanţelor de plantare, măsuri de normare a producţiei de fructe și de stabilire a
momentului de recoltare, precum și metodologii de diagnosticare timpurie şi
monitorizare a stresului climatic și pedologic cu ajutorul sistemelor de fitomonitorizare
(PM11), precum și de dirijare a aplicării udărilor pe baza indicelui de stres hidric
(CWSI). În final se abordează și măsuri importante de limitare a efectelor negative
ale atacului bolilor și dăunătorilor în pomicultură.
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CAP. 1. SCHIMBĂRILE CLIMATICE MANIFESTATE PE PLAN
MONDIAL
Până în anul 2050, populația lumii va crește cu o treime. Cei mai mulți dintre
noii locuitori ai planetei, peste 2 miliarde de oamenii vor trăi în țările în curs de
dezvoltare. În același timp, din ce în ce mai mulți oameni vor trăi în orașe. Dacă
venitul curent și creșterea consumului își păstrează tendințele actuale, FAO
estimează că producția agricolă va trebui să crească cu60 la sută până în 2050
pentru a satisface cerințele preconizate pentru alimente și furaje (FAO 2013, Climate
SmartAgriculture – Sourcebook). Tehnologiile agricole trebuie, prin urmare, să se
transforme în sine ca să fie capabile să hrănească o populație globală în creștere și
să ofere baza logistică pentru creșterea economică și reducerea sărăciei.
Schimbările climatice vor face această sarcină și mai dificilă în cadrul unui scenariu
al FAO, din cauza impactul nefavorabil asupra agriculturii, care necesită adaptarea în
spirală și creșterea costurile aferente.
De-a lungul ultimilor 100 de ani, activitățile umane au modificat semnificativ
atmosfera terestră. Creșterile concentrațiilor de gaze cu efect de seră au condus la
încălzirea suprafeței pământului. Există în prezent, dovezi concludente care
sugerează că din ultimul deceniu al secolului al XX-lea, încălzirea globală a generat
deja efecte negative semnificative într-un număr mare de regiuni. Amenințarea
schimbărilor climatice la nivel global a devenit o problemă centrală de investigație din
anii 1990 până în prezent. Investigațiile au evidențiat apariția efectelor încălzirii
globale asupra plantelor individuale, asociațiilor de plante și asupra întregii vegetații
de la nivel regional la scară globală (Overdieck, 1997). Investigațiile nu s-au limitat
doar la plante, fiind de asemenea, investigate impactul asupra resurselor de
hidrocarburi, efectivelor de animale, insecte dăunătoare, bolilor, etc.
Cercetări de ultimă oră ale Grupului Interguvernamental de experți privind
schimbările climatice (Moving the climate debate forward: Re-thinking rights, risks
and responsibilities, 2014), au identificat mai multe influențe climatice care ar mări
riscurile pentru Europa. Cu cât va exista o mai mare întârziere în reducerea emisiilor
de bioxid de carbon din atmosferă, cu atât consecințele economice și social-politice
vor fi mai grave, incluzând:
- Scăderea productivității muncii și a producției în culturile agricole, ca
urmare a valurilor de căldură. De exemplu, creșterea temperaturii, cel mai
probabil, vor reduce numărul de ore om care ar putea lucra în aer liber;
- Creșterea nivelului mării, nivelul ridicat al eroziunii din zona de coastă și de
la vărsarea râurilor, vor agava daunele provocate de inundații și vor
determina strămutarea populației din bazinele fluviale și zonele litorale.
- Declinul privind disponibilitatea apeide suprafață din râuri și al resurselor
provenite din apele subterane, combinate cu o creștere a cererii pentru
irigare, pe fondul crizei energetice, al creșterii cerințelor industriei și al apei
folosite pentru uz casnic, vor accentua problemele legate de gestionarea
rațională a apei.
Cel de-al patrulea grup interguvernamental de experți privind schimbările
climatice (IPCC AR4, 2007) sugerează că, la fel ca în multe regiuni ale lumii, țările
din Europa de Est și Centrală ar putea deveni vulnerabile la încălzirea globală.
Schimbări climatice viitoare au fost prognozate pentru Europa Centrală și în
Capitolul 11 al Raportului aprobat la „10thSession of IPCC Working Group I” din 29
ianuarie – 1 februarie 2007 (proiectul PRUDENCE – Prediction of Regional
scenarios and Uncertainties for Defining European Climate change risks and
Effects). Totodată, Raportul Grupului de Lucru I al IPCC elaborat în luna februarie
2007 la Paris concluzionează, în principal, posibilitatea creşterii temperaturii globale
5

cu 4,3 până la 6,3°C până în anul 2100, precum şi creşterea frecvenţei şi intensităţii
fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, tornade, uragane, valuri de căldură,
secete, inundaţii), diferenţierile spaţiale şi temporale fiind evidente atât la nivel global,
cat şi regional. Descreşterea resurselor de apă cu 10-30%, în special în zonele
deficitare va accentua de asemenea, consecinţele lipsei de apă, atât la nivel global,
cât şi regional, efectele fiind amplificate de poluare şi tehnologii necorespunzătoare.
În ultimul secol, Europa s-a încălzit cu aproape un grad, mai repede decât
media generală înregistrată la nivel global. Există dovezi certe că aproape toate
procesele naturale, biologice şi fizice reacţionează la schimbările de climă, în Europa
şi în lume. Mai mult de jumătate din speciile de plante ale Europei ar putea fi
ameninţate cu dispariţia până în anul 2080. Se aşteaptă ca schimbarea de climă să
reducă accesul la apa potabilă, cu un risc crescut de dispariţie a ecosistemelor şi
pierdere a biodiversităţii, iar numărul dăunătorilor să crească.
Adaptarea, ar putea reduce costurile şi ar reprezenta cea mai potrivită soluţie,
prin faptul că ar putea aduce beneficii economice clare, anticipând pericolele
potenţiale şi diminuând efectele negative asupra ecosistemelor şi sănătăţii umane.
Stoparea din timp a emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) şi o trecere
rapidă la promovarea unor măsuri de menţinere a carbonului organic şi care să
stimuleze sistemele de absorbţie şi retenţie a carbonului, sunt două elemente cheie
ale strategiei Comisiei Europene faţă de schimbarea climei. Comisia scoate în
evidenţă faptul că „ o creştere cu două grade Celsius peste temperatura normală, va
duce la creşterea semnificativă a riscului schimbărilor climatice, în mod periculos şi
imprevizibil, precum şi la creşterea costurilor de adaptare”. În anul 1990, 11% din
gazele cu efect de seră emise în UE proveneau din agricultură. În anul 2004, această
cifră a scăzut până la 9%. Până în 2010, Comisia se aşteaptă ca emisiile de gaze din
agricultura europeană să fie cu 16% sub nivelul anului 1990, datorită reformelor
recente din cadrul PAC, legislaţiei cu privire la apă şi nitraţi şi altor factori.
Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate gospodăririi apei, se
bazează în principal pe reducerea cantităţii de energie şi de apă utilizate. Un punct
de plecare pentru sugerarea unor practici bune de irigare ar putea fi presupunerea că
temperaturile medii vor continua probabil să crească cu cel puţin 1,5 °C în
următoarele decenii. Creşterea temperaturilor va determina o evapotranspiraţie
superioară va spori nevoia de apă în agricultură. Creşterea temperaturii şi distribuţia
neuniformă a precipitaţiilor, pot conduce la necesitatea furnizării unor cantităţi
suplimentare de apă chiar şi în cazul plantelor care cresc de obicei în condiţii aride.
Deasemenea, este de aşteptat ca şi zonele care in prezent dispun de mari resurse
de apă, dar sunt predispuse la schimbări climatice, să fie nevoite să deprindă o serie
de practici folosite în regiunile unde apa deja lipseşte la ora actuală.
Va fi necesară adaptarea sau adoptarea unor noi tehnici de irigare, în scopul
reducerii volumului irigaţiilor, prin optimizarea debitului preluat din apa freatică şi a
unor strategii de modernizare a utilizării şi gestionării apei în sensul raţionalizării
consumului de apă precum şi revizuirea sortimentului şi a tehnicilor de cultivare.
Analizând limitările impuse în studiul impactului schimbărilor climatice, de
existenţa bazelor de date, la Conferinţa de la Freising – Germania din anul 2000,
„Progress in Phenology – Monitoring, Data Analysisand Global ChangeImpacts”,
cercetătorii şi-au axat prezentările pe monitorizarea şi modelarea fenologică, dar şi
pe aplicaţii ale studiilor fenologice asupra schimbărilor climatice globale. În
majoritatea ţărilor participante aceste importante baze de date, respectiv observaţiile
fenologice, se găsesc stocate sub formă electronică şi au intrat în reţelele naţionale
şi internaţionale, în scopul valorificării lor pentru studierea modificărilor climei pe glob
şi identificarea reacţiei plantelor la aceste schimbări. Cu ajutorul acestor baze de
date s-au alcătuit hărţi fenologice la scară continentală care reflectă dinamica
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sezonală a proceselor de creştere şi dezvoltare. International Phenological Gardens
(IPG) reprezintă baza de date fenologice pentru hărţile trasate la nivelul Europei. S-a
stabilit că, una dintre premisele studiilor de variabilitate regională a climatului, atât în
ecosistemele naturale, cât şi în cele agricole, o reprezintă existenţa datelor
fenologice şi climatice omogene în spaţiu şi timp. Se lucrează intens la colectarea
acestor serii istorice de date, provenite de multe ori de la amatori, precum şi la
perfecţionarea metodelor de testare a acurateţei acestora. Se fac eforturi mari pentru
alcătuirea unor modele de dezvoltare a pomilor până la înflorire acolo unde există
baze de date pe perioade lungi, culese de cercetători. European Phenological
Network (EPN) este o reţea iniţiată prin Programul Cadru 6 (FP6) al Uniunii
Europene în anul 2001, fiind formată de 13 parteneri din şapte ţări şi având scopul de
a “îmbunătăţi monitoringul, evaluarea şi prognoza schimbărilor fenologice induse de
climat şi a efectelor acestuia în Europa” (van Vliet şi de Groot, 2003). Prin acest
demers se are în vedere creşterea eficienţei, valorificarea şi utilizarea datelor
provenite din cadrul reţelelor de monitoring componente şi promovarea utilizării
datelor fenologice în evaluarea schimbărilor climatice la nivel european. EPN a
realizat şi o bază de date bibliografică şi una dedicată observaţiilor fenologice din
cadrul reţelelor componente.
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CAP 2. SCHIMBĂRILE CLIMATICE DIN ROMÂNIA ÎN ULTIMII 30
DE ANI ȘI ÎN PERIOADA DE EXPERIMENTARE (2011-2014)
În conformitate cu studiile întreprinse de către Administrația Națională de
Meteorologie, București, în România, schimbările în regimul climatic se încadrează în
contextul global, însă cu particularizările regiunii geografice în care este situată ţara
noastră. Astfel, la nivelul perioadei 1901–2010, analiza valorilor temperaturii medii
anuale a aerului de la un număr de 17 staţii meteorologice cu şir consecutiv de
observaţii de peste 100 ani evidenţiază faptul că, temperatura medie anuală a
crescut cu 0,5oC în intervalul 1988-2010 (10,2oC) faţă de întreaga perioadă analizată
(9,7oC), valoare care se situează sub încălzirea medie globală de 0,6oC. În ultimii 30
de ani, anul cel mai cald a fost 2007 (11,5oC), iar cel mai rece 1985 (8,4oC).
Evoluţia intensităţii fenomenului de „arşiţă” în România din perioada
1961-2010 evidențiază o tendința crescătoare îndeosebi după anul 1981. Valorile
medii multianuale ale intensității fenomenului de „arşiţă” cuantificat prin sumele de
temperaturi maxime ale aerului ≥32C în lunile de vară exemplifică o accentuare
semnificativă a stresului termic în perioada critică pentru culturile agricole
(iunie-august), respectiv o creștere de la 13 unități de „arşiţă” în intervalul 1961-1990
la 28 unități în perioada 1981-2010.
La nivelul fiecărui deceniu începând din 1961 și până în prezent se
evidențiază o tendință progresivă de scădere a intensității stresului termic generat de
temperaturile medii ale aerului situate sub 0C în sezonul rece (noiembrie-martie) de
la 304 unități de “frig” în deceniul 1961-1970 până la valori cuprinse între 227-260
unități în celelalte 4 decenii.
Se evidențiază de asemenea, o tendință progresivă de scădere a intensității
stresului termic generat de temperaturile minime ale aerului situate sub -15C în
lunile de iarnă de la 26 unități de “ger” în deceniul 1961-1970 până la valori cuprinse
între 12-21 unități în celelalte 4 decenii.
Sub aspectul precipitaţiilor, analiza datelor istorice de precipitaţii de la un
număr de 14 staţii meteorologice cu şir consecutiv de măsurători de peste 100 ani
reliefează faptul că, din punct de vedere pluviometric, s-a evidenţiat o tendinţă
generală de scădere a cantităţilor anuale de precipitaţii pe perioada 1901-2010,
precum şi o intensificare a fenomenului de secetă îndeosebi după anul 1961 în
regiunile din sudul şi sud-estul ţării.
Caracterizarea evoluției temperaturilor extreme ale aerului din ultimii 30 de ani
din România
În studiul de față, s-a folosit o vastă bază de date climatologică colectată de
Administrația Națională de Meteorologie București și formată din temperaturi maxime
și minime zilnice ale aerului (2 m de la nivelul solului), din perioada 1982-2011, de la
29 de stații uniform distribuite pe tot teritoriul României. În studiu s-a considerat că
media celor 29 de stații este reprezentativă pentru România.
Pentru a evidenția variabilitatea termică temporală din ultimii 30 de ani,
reprezentată prin valorile medii anuale și lunare ale celor 29 de stații, dar și abaterile
spațiale ale acesteia, baza de date a fost prelucrată statistic cu ajutorul programelor
specializate SPSS 14.0 și Microsoft Office Excel 2010. În vederea stabilirii intensității,
duratei, formei și caracterului variațiilor termice, s-a ales ca interval de timp pentru
analiză anul și luna și din punct de vedere spațial, România și cele 29 de localități.
Pentru aceasta, baza de date zilnică s-a condensat în 4 seturi de date astfel:
1) pentru România 30 de valori anuale (media celor 29 de stații) și 360 de valori
lunare (30 ani x 12 luni) și 2) pentru fiecare stație 868 de valori anuale (30 ani x 29
stații, Șiria 1982-1983 lipsind) și 10.416 valori lunare (30 ani x 12 luni x 29 stații, 24
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luni pentru Șiria lipsind). Fiecare dintre cele 4 seturi de date au parcurs aceleași
etape de analiză: pentru fiecare dintre șirurile simple de valori (temperatura maximă
(MAXT), temperatura minimă (MINT) și amplitudinea zilnică (MDTA)), s-au apreciat:
tendința centrală prin medie, mediană și modul, iar indicatorii dispersiei au fost
reprezentați de valorile extreme (minima și maxima absolută), amplitudinea maximă
a variației, abaterea standard, coeficientul de asimetrie, de exces, histograma și s-a
verificat
normalitatea
distribuției
datelor
cu
testele
Shapiro-Wilk
și
Kolmogorov-Smirnov. Acolo unde ipoteza normalității s-a acceptat, s-a calculat, și
probabilitatea cu funcția NORMDIST din Microsoft Office Excel.
In cazul șirurilor bidimensionale (temperatură - ani de studiu), s-au calculat
coeficienții corelației simple, s-a determinat regresia liniară a datelor (Y=a+bx, în care
Y a fost succesiv MAXT, MINT și MDTA, iar x anul) și s-a comparat cu cea neliniară
(curbilinie). Numai în cazul în care pentru o anumită ecuație de regresie curbilinie,
sporul de aproximare a norului real de puncte a depășit 5% (diferența dintre valorile
coeficienților de determinare (R2), exprimată procentual), față de ecuația liniară, s-au
reprezentat grafic ecuațiile neliniare.
Tendința liniară medie de creștere a temperaturilor pe 10 ani, a fost calculată
din coeficientul de regresie al ecuației liniare (b) înmulțit cu 10 ani. Pentru
reprezentarea pe hărți a tendințelor medii liniare de creștere a temperaturilor pe 10
ani, s-a utilizat modulul de interpolare geostatisticăkriging al programului Surfer 9.0
(Golden Software).
Dinamica temperaturilor medii anuale pentru România
Indicatorii tendinței medii și ai dispersiei celor 30 de valori anuale ale
temperaturii maxime (MAXT), minime (MINT), şi ale amplitudinii medii zilnice
(MDTA), sunt prezentați în tabelul 1. Mediile între anii 1982 – 2011 au fost: pentru
MAXT 15,93°C, pentru MINT 5,45°C, iar pentru MDTA 10,47°C, oscilaţia maximă
fiind de 3,1°C, 2,83°C şi 2,01°C pentru aceleași temperaturi.
Histogramele din figura 1 s-au apropriat foarte mult de distribuţia normală,
testele Kolmogorov-Smirnov şi Shapiro-Wilk acceptând ipoteza normalităţii
(tabelul 2).
Tabelul 1
Caracterizarea mediilor și a oscilației valorilor medii anuale ale temperaturilor
aerului în intervalul 1982-2011 (medii ale valorilor celor 29 de localități)
Temperatura
maximă (°C)
Nr. valori prelucrate Existente
Media
Mediana
Modul
Abaterea standard
Coeficientul de asimetrie
Boltirea sau excesul
Amplitudinea maximă
Valoarea minimă
Valoarea maximă

Temperatura
minimă (°C)

30
15,9313
15,9050(a)
14,76(b)
0,87367
0,065
-0,850
3,100
14,450
17,550

a Calculată din date grupate pe clase.
b Există modul multiplu. Este prezentată ce mai mică valoare
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30
5,4547
5,3550(a)
4,86(b)
0,65739
-0,145
0,026
2,830
3,800
6,630

Amplitudinea
termică medie
zilnică (°C)
30
10,4753
10,5350(a)
10,88
0,50581
0,079
-0,429
2,010
9,470
11,480

Tabelul 2
Testul normalității distribuției valorilor medii anuale ale temperaturii aerului
(medii pentru 29 localități)
Temperatura maximă (°C)
Temperatura minimă (°C)
Amplitudinea termică medie zilnică
(°C)

Kolmogorov-Smirnov(a)
Statistic
df
Sig.
0,083 30
0,200(*)
0,098 30
0,200(*)
0,082 30
0,200(*)

Shapiro-Wilk
Statistic df Sig.
0,967 30 0,450
0,969 30 0,525
0,983 30 0,888

Mean daily temp. Minimum temperature
Maximum
amplitude (oC)
(oC)
temperature (oC)

Year

* This is a lower bound of the true significance.
a Lilliefors Significance Correction

Year

Maximum
Minimum temperature Mean daily temp.
temperature (oC)
(oC)
amplitude (oC)

Figura 1. Matricea de corelații și histogramele valorilor medii anuale ale
temperaturii aerului în intervalul 1982-2011 ( medii pentru cele 29 de localități)
Au existat şi mici abateri de la normalitate, distribuţia fiind platicurtică pentru
MAXT şi MDTA şi leptocurtică pentru MINT, kurtosis fiind -0,850, 0,026 şi -0,429.
Asimetria distribuţiei a fost în general slabă exceptând MINT la care a fost negativă
(la stânga, -0,145) cu predominarea în histogramă a anilor cu MINT mai mare decât
media.
Figura 2 şi 3 prezintă dinamica celor 3 indicatori climatologici exprimaţi în
grade Celsius şi ca probabilităţi. S-a ales prezentarea sub formă de probabilităţi
calculate cu NORMDIST din MS Office Excel, deoarece ne oferă posibilitatea
comparării dinamicii celor trei temperaturi între ele. Se observă că în cazul MINT
corelaţia liniară este mai intensă (R2 = 0,4144***), decât în cazul MAXT (R2 =
0.243**), dar semnificativă în ambele cazuri. Putem afirma că pentru MINT 41,4% din
oscilaţia valorilor în perioada 1982-2011, este datorată variabilei timp, iar pentru
MAXT numai 24,3%. De asemenea ritmul de creştere al celor două temperaturi este
aproape egal: 0,48°C într-un deceniu pentru MINT şi 0,49°C pentru MAXT. Dacă
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comparăm înssă ritmul de
e creştere pe deceniu exprima
at prin prob
babilităţi, se
s observă
ă
că MINT
M
are un
u ritm ma
ai rapid (21
1,9% într-u
un deceniu
u) decât M
MAXT (17,0
0% într-un
n
dece
eniu). În toate cazurile MDTA a rămas ne
eschimbată
ă în perioad
da 1982 – 2011.
Dinamic
ca temperraturii med
dii anuale pentru ce
ele 29 de localități
Tabelul 3 şi figura
a 4 prezintă
ă variaţia celor
c
868 valori
v
medii anuale pentru
p
cele
e
29 de
d stații în cei 30 de
e ani analizzaţi, pentru fiecare temperatur
t
ră în parte
e. MAXT a
oscillat intens între
î
11,18°C şi 19,75
5°C, MINT
T între -2,04
4°C şi 10,1
10°C, iar MDTA
M
între
e
6,41°C şi 15,0
09°C. Ana
alizând hisstogramele
e care pre
ezintă împărţirea pe clase de
e
frecvvenţe abso
olute, obse
ervăm valoarea mare
e pozitivă a boltirii pe
entru MINT
T (1,969) şii
mai redusă pentru MDTA
A (0,794). Boltirea
B
cu
u valori pozzitive indică
ă faptul că distribuția
a
este leptocurticcă, adică apare
a
un eces
e
de te
emperaturi lângă med
die și depa
arte de ea
a
cu o golire a fllancurilor distribuției.
d
. De asemenea coefficientul de
e asimetrie
e are valorii
marii negative pentru MINT (0,935
5) şi MDT
TA (-0,619)), ceea ce
e înseamnă că aparr
valori foarte mici
m faţă de
e medii. În aceste ca
azuri norm
malitatea esste respins
să de cele
e
două
ă teste stattistice.

Fig
gura 2. Din
namica va
alorilor me
edii anuale
e ale temp
peraturii aerului în intervalul
1982
2-2011 (me
edii ale ce
elor 29 de localități))
Prin callcularea co
orelaţiilor şi
ş regresiilo
or liniare diintre cele 3 temperatturi şi timp
p
2
ezultat indicatorii din tabelul 4. Coeficiențții de deterrminare ai ecuațiilor liniare (R )
au re
au fost
f
comp
parați cu cei ai eccuațiilor curbilinii (lo
ogaritmic, putere, polinomial,
p
expo
onenţial) șii s-a consttatat că în nici un caz
z sporul de
e aproxima
are nu a de
epășit 5%.
Din tabelul 4 se observvă o oscilaţie imporrtantă între
e staţii. Din start se
e remarcă
ă
existtenţa unei mai ma
ari depend
denţe de factorul timp a MIN
NT faţă de
d MAXT,
exprrimată prin
n valorile mult mai mari ale coeficientu
c
ului de de
eterminare (R2), prin
n
nivelurile de se
emnificaţie
e mai mari (sig.) și prrin tendințe
ele mai ma
ari de creștere pe 10
0
ani (coeficientu
(
ul de regre
esie al ecua
ației (Y=a+
+bx) - b înm
mulțit cu 10
0 ani).
Astfel MAXT
M
a cre
escut semnificativ în toate loca
alităţile exccepţie făcâ
ând Buzău
u
2
2
(R =9,2%
=
şi numai
n
cu 0,33°C pe deceniu
u), Craiova
a (R = 10,3% şi 0,32°C
0
pe
e
dece
eniu), Drob
beta Turnu
u-Severin (R
( 2 = 11,3%
% şi 0,33°°C pe dece
eniu) şi Grriviţa (R2 =
11,3
3% şi 0,38°°C pe dece
eniu).
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Figura 3. Probabilita
F
P
atea apariiției unor valori
v
med
dii anuale ale param
metrilor
m
meteorolo
ogici (med
dii ale celo
or 29 de sttații), egale
e sau mai mici decâ
ât cele
î
înregistrat
te în interv
valul 1982
2-2011
Cel mai mare ritm
m de creşte
ere a MAX
XT s-a înregistrat la B
Bistriţa cu 0,76°C pe
e
dece
eniu şi R2 = 49,3% şi la Sf. Gheorghe De
eltă cu 0,65
5°C pe decceniu şi R2 = 35,8%.
În ceea
c
ce priveşte MINT, în multe
m
localităţi creşte
erea este accentuattă şi bine
e
asigurată statistic. Cel mai mare
e ritm de creştere, peste 0,7
7°C pe de
eceniu s-a
a
înreg
gistrat la Târgu
T
Jiu, Galaţi, darr şi la Bistrriţa. Există
ă însă şi do
ouă localittăţi în care
e
MINT
T a stagnat: Bucure
eşti Bănea
asa şi Târg
gu Mureş. În aceleaşi localităţţi MDTA a
crescut în ultim
mi 30 de ani semniificativ cu 0,42°C pe
e deceniu în primul caz şi cu
u
0,32
2°C în al do
oilea. În ce
elelalte loca
alităţi MDT
TA a rămass aproape n
neschimba
ată.
Tabelul 3
Caracterizzarea mediilor și a oscilațiilor
C
o
r valorilor anuale ale
e tempera
aturilor
aerului pentru
p
fiec
care din cele
c
29 de localități, în interva
alul 1982-2
2011
(30 ani x 29 localități)
Tem
mperatura
ma
aximă (°C)
Nr. de
d valori
Existen
nte
prelu
ucrate
Lipsă
Mediia
Mediiana
Modu
ul
Abatterea standa
ard
Coefficientul de asimetrie
Boltirrea sau exccesul
Amplitudinea maximă
Valoarea minimă
Valoarea maxim
mă

Tempe
eratura
minim
mă (°C)

868
8
2
15,9314
4
16,0440(a))
15,34(b))
1,57311
1
-0,329
9
-0,171
1
8,57
7
11,18
8
19,75
5

a Ca
alculate din datele
d
grupatte pe clase.
b Exxistă mod mu
ultiplu. Este prezentată
p
ce
ea mai mică valoare
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868
2
5,4565
5,6967(a)
6,15
1,89008
-0,935
1,969
12,14
-2,04
10,10

Amplittudinea
termică
ă medie
zilnic
că (°C)
868
8
2
10,4745
5
10,6138(a))
10,85
5
1,42806
6
-0,619
9
0,794
4
8,68
8
6,41
15,09
9

Figura 4. Histogramele temperaturilor medii anuale ale celor 29 de localități în
intervalul 1982-2011
Variația spațială a tendințelor liniare medii de creștere pe 10 ani ale
temperaturilor
Se observă din tabelul 5 şi figura 5 că amplitudinea maximă a variaţiei spaţiale
este mai redusă pentru MAXT (0,44°C pe deceniu) şi mult mai mare pentru MINT
(0,69°C pe deceniu) şi MDTA (0,82°C pe deceniu), pentru cele 29 de staţii
climatologice.
Histogramele sunt simetrice şi foarte apropriate de normală, însă MINT şi
MDTA au un kurtosis mare pozitiv (0,970 şi 0,652), ceea ce exprimă o distribuţie
leptocurtică (theobservations cluster more andhavelongtailsthanthose în the normal
distributions). Chiar şi aşa testele de normalitate Kolmogorov-Smirnov şi ShapiroWilk (tabelul 6), acceptă ipoteza normalității.
Corelând valorile celor trei tendinţe liniare de variație pe deceniu între ele
(tabelul 7 – corelaţia simplă Pearson şi figura 6), constatăm că nu există nici o
corelaţie între MAXT şi MINT, dar MDTA este intens negativ influenţat de MINT (r =
-0,804***) şi pozitiv de MAXT (r=0,501***).
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Tabelul 4
Indicatorii ecuațiilor de regresie liniare care exprimă dinamica temperaturilor
aerului în intervalul 1982-2011 (coeficient de determinare R2,
nivel de semnificație, Sig.)
Localitatea

Alexandria
Bacău
Baia Mare
Bistrița
Brașov
Buc. Băneasa
Buzău
Caransebeș
Călărași
Cluj
Constanța
Craiova
Deva
Drobeta Tr. Severin
Galati
Grivița
Iași
Miercurea Ciuc
Oradea
Pitești
Rm. Vâlcea
Sf. Gheorghe Delta
Sibiu
Șiria
Suceava
Tecuci
Tg. Jiu
Tg. Mureș
Timișoara
Media

Temperatura maximă
Temperatura minimă
Amplitudinea medie
(°C)
(°C)
zilnică (°C)
Tendință
Tendință
Tendință
medie pe 2
medie pe 2
medie pe
2
R (%) Sig.
R (%) Sig.
R (%) Sig.
deceniu
deceniu
deceniu
(°C)
(°C)
(°C)
15,1 0,034
0,43
42,1 0,000
0,48
0,4 0,744
-0,05
19,3 0,015
0,53
21,5 0,010
0,39
3,7 0,309
0,14
35,3 0,001
0,56
24,4 0,006
0,36
8,8 0,111
0,19
0,5 0,724
0,05
49,3 0,000
0,76
50,5 0,000
0,72
20,8 0,011
0,42
29,4 0,002
0,42
0,0 0,974
0,00
20,2 0,013
0,47
22,4 0,008
0,42
0,6 0,690
0,05
9,2 0,104
0,33
14,6 0,037
-0,29
49,4 0,000
0,62
19,6 0,014
0,43
40,1 0,000
0,45
0,1 0,879
-0,02
21,5 0,010
0,51
30,5 0,002
0,43
1,3 0,543
0,09
31,6 0,001
0,57
39,5 0,000
0,47
2,4 0,411
0,10
32,2 0,001
0,59
0,1 0,865
-0,01
41,8 0,000
0,6
10,3 0,084
0,32
22,3 0,008
0,32
0,0 0,976
0,00
30,7 0,001
0,52
24,1 0,006
0,31
8,3 0,123
0,21
11,3 0,070
0,33
32,6 0,001
0,39
0,6 0,691
-0,05
22,8 0,008
0,59
5,0 0,236
-0,14
52,5 0,000
0,73
11,3 0,070
0,38
39,3 0,000
0,49
1,8 0,484
-0,11
17,1 0,023
0,55
22,0 0,009
0,42
3,4 0,333
0,12
25,5 0,004
0,44
18,9 0,016
0,37
0,9 0,612
0,07
23,1 0,007
0,50
34,3 0,001
0,53
0,2 0,821
-0,03
21,1 0,011
0,51
2,1 0,447
-0,14
56,9 0,000
0,64
29,7 0,002
0,37
10,2 0,085
0,24
32,0 0,001
0,61
30,6 0,002
0,49
5,8 0,201
0,16
35,8 0,000
0,65
26,2 0,004
0,48
41,9 0,000
0,56
1,1 0,578
-0,08
22,8 0,010
0,55
1,9 0,487
-0,06
38,1 0,000
0,61
13,9 0,042
0,45
34,5 0,001
0,56
2,8 0,380
-0,11
14,3 0,039
0,45
38,1 0,000
0,53
1,2 0,563
-0,09
15,3 0,033
0,35
18,4 0,018
-0,40
56,9 0,000
0,74
20,6 0,012
0,32
13,2 0,049
0,27
36,3 0,000
0,60
27,9 0,003
0,55
32,6 0,001
0,39
5,8 0,200
0,16
23,2 0,021
0,50
34,1 0,028
0,47
4,97
0,443
0,02

Figurile 7, 8 şi 9 sunt hărţi alcătuite prin interpolare geostatisticăkriging cu
ajutorul programului Surfer 9.0 (Golden Software). Ele delimitează suprafeţe cu
tendinţe liniare de evoluţie pe deceniu a MAXT, MINT şi MDTA de egală intensitate.
S-a observat că creșterea temperaturilor minime este mai uniformă în teritoriu (o
singură localitate nefiind asigurată statistic, București - Băneasa), decât a celor
maxime (4 localități neasigurate statistic, Buzău, Craiova, Grivița și Drobeta Turnu
Severin). S-a mai remarcat existenţa unei zone cu ritm de încălzire accentuat, atât în
sud-estul României cât şi în Nord (Bistriţa și Târgu Mureș). Pentru partea de sud-vest
a României situaţia a fost diferită: deşi MINT (figura 8) a fost în creştere accelerată,
MAXT a fost redusă (figura 7). În figura 9 s-au remarcat şi cele două zone de
creştere semnificativă a amplitudinilor medii zilnice centrate pe Târgu Mureş şi
Bucureşti Băneasa.
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Tabelul 5
Caracterizarea mediilor și a oscilațiilor tendințelor medii pe 10 ani ale
temperaturilor aerului pentru fiecare din cele 29 de localități,
în intervalul 1982-2011
Tendința
temperaturilor
maxime pe
deceniu (°C)
Valori Existente
Lipsă
Media
Mediana
Modul
Abaterea standard
Coeficientul de
asimetrie
Boltirea sau excesul
Amplitudinea maximă
Valoarea minimă
Valoarea maximă

29
0
0,4976
0,5067(a)
0,55
0,10333
0,188

Tendința
temperaturilor
minime pe deceniu
(°C)
29
0
0,4728
0,4700(a)
0,39
0,15092
-0,357

Tendința
amplitudinilor medii
zilnice pe deceniu
(°C)
29
0
0,0238
-0,0033(a)
-0,14(b)
0,17350
-0,053

0,184
0,44
0,32
0,76

0,970
0,69
0,05
0,74

0,652
0,82
-0,40
0,42

a Calculatedfromgrouped data.
b Multiple modes exist. The smallestvalueisshown

Figura 5. Histogramele tendințelor medii pe deceniu ale temperaturilor aerului
în perioada 1982-2011, pentru cele 29 de localități
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Tabelul 6
Testele de normalitate a distribuției tendințelor medii pe deceniu pentru cele 29
de localități

Tendința temperaturilor maxime pe
deceniu (°C)
Tendința temperaturilor minime pe deceniu
(°C)
Tendința amplitudinilor medii zilnice pe
deceniu (°C)

KolmogorovShapiro-Wilk
Smirnov(a)
Statistic df
Sig.
Statistic df Sig.
0,073 29 0,200(*)
0,973 29 0,651
0,090 29 0,200(*)

0,965 29 0,439

0,106 29 0,200(*)

0,983 29 0,903

* This is a lower bound of the true significance.
a LillieforsSignificanceCorrection

Tabelul 7
Indicatorii corelațiilor simple (Pearson) dintre valorile pe localități ale
tendințelor medii liniare de creștere ale temperaturilor pe 10 ani (1982-2011)

Tendința temperaturilor
maxime pe deceniu (°C)
Tendința temperaturilor
minime pe deceniu (°C)
Tendința amplitudinilor
medii zilnice pe deceniu
(°C)

Pearson Cor.
Sig. (2-tailed)
Pearson Cor.
Sig. (2-tailed)
Pearson Cor.
Sig. (2-tailed)

Tendința
temperaturilor
maxime pe
deceniu (°C)
1
0,110
0,569
0,501(**)
0,006

Tendința
temperaturilor
minime pe
deceniu (°C)
0,110
0,569
1
-0,804(**)
0,000

Tendința
amplitudinilor
medii zilnice pe
deceniu (°C)
0,501(**)
0,006
-0,804(**)
0,000
1

** Correlationissignificant at the 0,01 level (2-tailed).
Maximum temperature tre… Minimum temperature tre… Mean daily temp. amplitu…
Maximum temperature trend Minimum temperature trend Mean daily temp. amplitude
in 10 years (°C)
in 10 years (°C)
trend in 10 years (°C)

Figura 6. Matricea de corelații și histogramele tendințelor medii liniare de
creștere pe 10 ani a temperaturilor (29 de localități)
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Figura 7. Dis
stribuția te
endințelorr medii de
e creștere pe deceniiu a tempe
eraturilor
maxime în Român
nia (1982-2
2011)

Figura 8. Dis
stribuția te
endințelorr medii de
e creștere pe deceniiu a tempe
eraturilor
minime în
î România (1982-2
2011)
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Figura 9. Distribuția tendințelor medii de creștere pe deceniu a amplitudinilor
termice medii zilnice în România (1982-2011)
Dinamica temperaturilor și a tendințelor liniare lunare de creștere pe 10
ani pentru România
Începând cu figura 10, analiza variaţiilor termice s-a făcut la nivel de lună (12
luni x 30 ani de studiu). În această figură sunt prezentate histogramele cu împărţirea
pe clase de frecvenţă absolută a celor trei temperaturi. Se observă abaterea mare de
la normală datorită celor patru anotimpuri. În histogramele MAXT şi MINT se remarcă
cele trei moduri (clase cu frecvenţe mari), care aparţin anotimpurilor de iarnă,
primăvară - toamnă şi vară. Histograma MDTA este mai puţin divizată pe cele trei
moduri (sunt aparente numai două), dar modul cu amplitudini de 11,5°-12,0°C are o
frecvenţă mult mai mare (36 de cazuri) decât cel cu amplitudini de 7,5°C (22 cazuri).
Informaţia redată în tabelul 8 este foarte importantă deoarece ea ne prezintă
perioada din an în care MAXT şi MINT cresc semnificativ. Se observă că în general,
nivelul de semnificaţie a tendinţelor liniare de creştere pe 10 ani a temperaturilor
maxime şi minime este scăzut pentru perioada de iarnă, primăvară şi toamnă. Acesta
este însă foarte ridicat (significance între 0,01 şi 0,001) pentru lunile iunie, iulie şi
august. Gradul de asigurare a creşterii MINT este mai ridicat (sig. mai mic de 0,003)
decât pentru MAXT (sig. între 0,001 şi 0,046). Tendinţele MDTA nu sunt asigurate
statistic pentru nici o lună din an. Creşterea MINT este determinată temporal în
procente cuprinse între 26,7% în iulie şi 44,5% în august.
Din acelaşi tabel 8 dar şi din figurile 12-17, se remarcă ritmul de creştere al
temperaturilor în lunile de vară dar şi gradul de asigurare statistică al tendinţei liniare.
Pentru luna iunie ritmul de creştere este de 0,88°C pe deceniu pentru MAXT (R2 =
0,3068***) şi de 0,61°C pe deceniu pentru MINT (R2 = 0,3553***). Comparând
tendinţele exprimate prin probabilităţi, observăm că aceasta este mai redusă pentru
MAXT (18,4% pe deceniu) faţă de MINT (20,4% pe deceniu).
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Pentru luna iulie (figura 14 şi 15) ritmul de creştere este apropriat de cel al
lunii anterioare: 0.82°C pe deceniu pentru MAXT şi 0.67°C pe deceniu pentru MINT,
dar mai slab asigurat din punct de vedere statistic.
Pentru luna august (figura 16 şi 17) ritmul de creştere este mai redus pentru
MAXT (0,70°C pe deceniu) şi mai slab asigurat statistic (P ≤ 0,05). Pentru MINT este
însă cel mai ridicat dintre lunile de vară cu 0,74°C pe deceniu şi cel mai bine asigurat
statistic (R2 = 0,444***). De asemenea ca probabilităţi, tendinţa de creştere a MINT
(21,8% pe deceniu) este aproape dublă față de cea a MAXT (13,6% pe deceniu).
În luna noiembrie MAXT şi MINT sunt în creştere accentuată cu 1,1°C pe
deceniu şi respectiv 0,94°C pe deceniu (figurile 18, 19), dar cu mari oscilaţii de la un
an la altul, deci mai puţin sigură decât în lunile de vară. Aceeași situație se întâlneşte
şi în luna februarie (figura 11) în care deşi ritmul de creştere liniar este mare, de
0,9°C pe deceniu pentru MAXT şi de 0,94°C pentru MINT, acesta nu este uniform
(fiind și neasigurat statistic din cauza împrăștierii mări a valorilor). În această lună
ritmul de creştere a fost accelerat între 1983 și 1993 (așa cum este redat prin ecuația
de regresie polinomială de gradul 4, fig. 11), după care a diminuat.

Figura 10. Histogramele valorilor medii lunare ale temperaturilor aerului în
intervalul 1982-2011 (12 luni x 30 ani)
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Tabelul 8
In
ndicatorii ecuațiilorr de regres
sie liniare care exprrimă dinam
mica tendințelor
l
liniare
pe deceniu ale
a temperraturilor medii
m
lunarre ale aeru
ului în inte
ervalul
1982-2011 (c
coeficient de determ
minare, niv
vel de sem
mnificație și tendințță liniară
pe dece
eniu)
L
Luna
Ianu
uarie

emperatura maximă (°C
C)
Te
Tendința
a
R2
Sig.
liniară pe
e
(%
%)
10 ani (°C
C)
0,1 0,869
0,0
09

Temperratura minim
mă (°C)
Ten
ndința
R2
Sig.
linia
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Aceeași tendință de încălzzire accenttuată a lunilor de vară s-a re
emarcat șii
penttru Mărăcin
neni. Dacă
ă în primul deceniu de
e când se fac înregisstrări clima
atologice la
a
Mără
ăcineni, 19
969-1978 (fig.
(
20), te
emperatura
a medie a aerului
a
era
a de 9,4ºC și deficitull
pluviometric de
d doar 86
8 de mm
m (lunile iu
ulie și au
ugust), în ultimul de
eceniu de
e
înreg
gistrări 20
002-2011 (fig. 21), temperatu
ura medie anuală a crescut cu 1,1ºC
C
(10,5
5ºC), iar deficitul
d
plu
uviometric aproape că
c s-a dub
blat ajungâ
ând la 159 mm și se
e
întinde pe parccursul a 5 luni
l
(aprilie
e-august).

Fig. 20.
2 Meteog
grama dec
ceniului 19
969-1978 la
l Mărăcin
neni, Arge
eș

Fig. 21.
2 Meteog
grama dec
ceniului 20
002 -2011 la Mărăcin
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Caracterizarea evoluției temperaturilor minime absolute anuale și a
sumei precipitațiilor pe an, din perioada 1961-2010 în România (50 ani)
S-a utilizat pentru această analiză o bază de date furnizată de Administrația
Națională de Meteorologie București, formată din cea mai scăzută temperatură
minimă a fiecărui an din cei 50 (1961-2019), pentru un număr de 87 stații
meteorologice uniform distribuite pe teritoriul României. Deasemenea pentru analiza
dinamicii precipitațiilor pe același interval de timp, am avut la dispoziție sumele
cantităților de precipitații anuale, pentru aceleași stații meteorologice. S-au ales și
acești parametrii meteorologici deoarece au un impact major asupra stării de
vegetație a speciilor pomicole la nivelul întregii țări, temperaturile minime absolute
fiind, de multe ori, un factor limitativ pentru cultura speciilor mai puțin rezistente la
geruri (murul fără ghimpi, migdalul, caisul, piersicul, zmeurul, etc.). În același timp
precipitațiile anuale, în lipsa irigării, prin marea variabilitate a lor la nivelul teritoriului
României, influențează intens cantitatea și calitatea recoltei la majoritatea speciilor
pomicole.
În ambele cazuri, atât pentru temperaturile minime absolute, cât și pentru
precipitații pe cei 50 de ani luați în studiu, s-a manifestat în medie pentru toate cele
87 de stații meteorologice, o tendință asigurată statistic de creștere a valorilor cu
0,22°C pe deceniu pentru temperaturile minime absolute și cu 6,04 mm pe deceniu
pentru cantitatea anuală a precipitațiilor.
Oscilațiile spațiale (figurile 22 și 23) au fost însă, foarte mari. Amplitudinea
maximă pentru tendințele medii pe deceniu ale temperaturilor minime absolute a fost
de 1,78°C (de la -0,52°C tendință de scădere, până la +1,26°C, tendință accentuată
de creștere), iar pentru precipitațiile anuale de 65,3 mm (de la -24,5 mm tendință de
reducere a precipitațiilor anuale, până la +40,8 mm creștere a precipitațiilor). S-a
manifestat tendința de menținere a valorilor minime absolute de temperatură, sau
chiar scădere în sudul și estul țării și de creștere în nord-vestul și vestul țării.

Figura 22. Distribuția tendințelor medii de variație pe deceniu ale
temperaturilor minime absolute anuale în România (1961-2010)
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De asemenea, în ceea ce privește dinamica regimul pluviometric pe deceniu,
se identifică mari diferențe între zona de sud a țării (Câmpia Română de sud și est,
nordul Dobrogei, județul Mehedinți), în care cantitatea de precipitații s-a diminuat și
zona de nord-vest și vest a României în care sumele anuale ale precipitațiilor au
crescut, în medie, cu peste 20 mm pe deceniu.

Figura 23. Distribuția tendințelor medii de variație pe deceniu
ale precipitațiilor anuale în România (1961-2010)
În aceste condiții climatice foarte variabile de la o regiune la alta a României,
se impune aplicarea, cu mult discernământ, a verigilor tehnologice specifice
pomiculturii „de precizie”, care să asigure interacţiunea pozitivă a tuturor factorilor şi
condiţiilor de vegetaţie biologice, chimice şi fizice, alocate echilibrat şi la niveluri
optimizate, cantitativ şi calitativ.
Concluzii asupra evoluției temperaturilor medii ale maximelor și
minimelor anuale și lunare ale aerului, din ultimii 30 de ani din România și ale
temperaturilor minime absolute și precipitațiilor între 1961-2010
S-au caracterizat tendințele anuale și lunare de evoluție a temperaturilor
maxime, minime și a amplitudinilor medii zilnice din ultimii 30 de ani din România și
din cele 29 de stații climatologice studiate. Pe un set de 87 de localități, în perioada
1961-2010 s-a analizat și dinamica minimelor absolute și a precipitațiilor anuale.
În ceea ce privește valorile medii anuale pentru România (medie 29 stații),
se observă că în cazul temperaturilor medii ale minimelor corelaţia liniară cu variabila
an de studiu, este mai intensă (R2 = 0,4144***), decât în cazul mediilor maximelor (R2
= 0,243**), dar semnificativă în ambele cazuri. Pentru media minimelor 41,4% din
oscilaţia valorilor în perioada 1982-2011 este datorată variabilei timp, iar pentru
mediile maximelor numai 24,3%. De asemenea ritmul de creştere al celor două
temperaturi este aproape egal: 0,41°C într-un deceniu pentru temperaturile medii ale
minimelor şi 0,49°C pentru mediile maximelor. Dacă comparăm însă ritmul de
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creştere pe deceniu exprimat prin probabilităţi, se observă că mediile minimelor au
un ritm mai rapid (21,9% într-un deceniu) decât mediile maximelor (17,0% într-un
deceniu). În toate cazurile amplitudinea medie zilnică a temperaturilor a rămas
neschimbată în perioada 1982 – 2011.
S-a remarcat prezența unei variabilități accentuate a tendințelor de modificare
a temperaturilor medii anuale între diferitele stații. Astfel mediile maximelor au
crescut semnificativ în toate localităţile excepţie făcând Craiova (0,32°C pe deceniu),
Buzău și Drobeta Turnu-Severin (0,33°C pe deceniu) şi Griviţa (0,38°C pe deceniu).
Cel mai mare ritm de creştere a temperaturilor medii ale maximelor s-a înregistrat la
Bistriţa cu 0,76°C pe deceniu şi la Sf. Gheorghe Deltă cu 0,65°C pe deceniu. În ceea
ce priveşte mediile minimelor, în multe localităţi creşterea este accentuată şi bine
asigurată statistic. Cel mai mare ritm de creştere, peste 0,7°C pe deceniu s-a
înregistrat la Târgu Jiu, Galaţi, dar şi la Bistriţa. Există însă şi două localităţi în care
mediile minimelor a stagnat: Bucureşti Băneasa şi Târgu Mureş. În aceleaşi localităţi
amplitudinea medie zilnică a crescut în ultimi 30 de ani semnificativ cu 0,42°C pe
deceniu în primul caz şi cu 0,32°C în al doilea. În celelalte localităţi amplitudinea
medie zilnică a rămas aproape neschimbată.
Nivelul de semnificaţie al tendinţelor lunare liniare de creştere pe 10 ani a
temperaturilor maxime şi minime a fost scăzut pentru perioada de iarnă, primăvară şi
toamnă. Acesta a fost însă foarte ridicat (nivel de semnificație între 0,01 şi 0,001)
pentru lunile iunie, iulie şi august. Pentru luna iunie ritmul de creştere a fost de
0,88°C pe deceniu pentru mediile maximelor şi de 0,61°C pe deceniu pentru mediile
minimelor. Pentru luna iulie ritmul de creştere a fost apropriat de cel al lunii
anterioare. Pentru luna august ritmul de creştere a fost mai redus pentru mediile
maximelor (0,70°C pe deceniu) şi mai slab asigurat statistic (P ≤ 0,05). Pentru
mediile minimelora fost însă cel mai ridicat dintre lunile de vară cu 0,74°C pe deceniu
şi cel mai bine asigurat statistic (R2 = 0,444***). De asemenea ca probabilităţi,
tendinţa de creştere a temperaturilor medii ale minimelor (21,8% pe deceniu) a fost
aproape dublă față de cea a mediilor maximelor (13,6% pe deceniu).
În lunile noiembrie și februarie atât mediile maximelor cât şi mediile
minimelorau fost în creştere accentuată cu valori între 0,9°-1,1°C pe deceniu dar cu
mari oscilaţii de la un an la altul, deci mai puţin sigure decât în lunile de vară.
Aceeași tendință de încălzire accentuată a lunilor de vară s-a remarcat și
pentru Mărăcineni. Dacă în primul deceniu de când se fac înregistrări climatologice la
Mărăcineni, 1969-1978, temperatura medie anuală a aerului era de 9,4ºC și deficitul
pluviometric de doar 86 de mm (lunile iulie și august), în ultimul deceniu de
înregistrări 2002-2011 temperatura medie anuală a crescut cu 1,1ºC (10,5ºC), iar
deficitul pluviometric aproape că s-a dublat, ajungând la 159 mm și se întinde pe
parcursul a 5 luni (aprilie-august).
În intervalul 1961-2010, atât pentru temperaturile minime absolute, cât și
pentru precipitațiile anuale pe cei 50 de ani luați în studiu, s-a manifestat în medie
pentru toate cele 87 de stații meteorologice analizate, o tendință asigurată statistic de
creștere a valorilor cu 0,22°C pe deceniu pentru temperaturile minime absolute și cu
6,04 mm pe deceniu pentru cantitatea anuală a precipitațiilor.
S-au identificat însă mari diferențe între diferitele regiuni istorice ale României.
A existat tendința de menținere a valorilor minime absolute de temperatură
înregistrate în perioada de iarnă, sau chiar scădere a lor (până la -0,5°C pe 10 ani),
în sudul și estul țării și de creștere în nord-vestul și vestul țării (până la +1,3°C e 10
ani). De asemenea au existat diferențe între zona de sud a țării (Câmpia Română de
sud și est, nordul Dobrogei, județul Mehedinți), în care cantitatea de precipitații s-a
diminuat (cu până la 24,5 mm pe 10 ani) și zona de nord-vest și vest a României în
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CAP. 3. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA
DINAMICII FENOLOGICE, CREŞTERII, RODIRII POMILOR ŞI
BIOCENOZEI ASOCIATE PE PLAN INTERNAŢIONAL ŞI ÎN
ROMÂNIA
Conform documentului Comunităţii Europene (Brussels, SEC (2009) 417,
Commission Staff Working Document, accompanying the White Paper – Adapting to
climate change: Towards a European framework for action, Adapting to climate
change: the challenge for European agriculture and rural areas), se impune
reorientarea cercetărilor pentru culegerea de informaţii detaliate privind impactul
schimbărilor climatice la nivel regional şi pentru găsirea soluţiilor de atenuare a
influenţelor negative asupra culturilor agricole, mai ales asupra celor mai vulnerabile,
culturile perene. Se recunoaşte, la acest înalt nivel, că se înregistrează o
semnificativă rămânere în urmă în ceea ce priveşte coordonarea cercetării din acest
domeniu, la nivel european. Se accentuează necesitatea susţinerii financiare a
eforturilor de cercetare atât în domeniul modelării creşterii şi dezvoltării culturilor,
soiurilor, cât şi pentru adaptarea tehnologiilor în vederea diminuării efectelor
schimbărilor climatice.
Se accentuează că adaptarea perfectă la schimbările climatice este nerealistă
în condiţiile unei informări imperfecte, iar resursele financiare insuficiente, accesul
limitat la tehnologii şi slăbiciunile instituţionale reduc extinderea şi eficienţa adaptării.
În comparaţie cu culturile anuale, la care strategiile de adaptare pot fi aplicate
relativ rapid prin introducerea unor specii şi soiuri adaptate sau prin utilizarea unor
rotaţii scurte, plantarea sau modificarea unei livezi necesită luarea în considerare a
unor studii de impact pe perioade mari de timp. Adaptarea plantaţiilor pomicole la
schimbările climatice durează mult şi necesită investiţii pe termen lung. Rezultatele
economice nu apar decât după 3-6 ani, iar recuperarea capitalului chiar după 25 de
ani. Iată de ce cercetările privind impactul schimbărilor climatice asupra plantaţiilor
sunt foarte urgente şi necesare.
În raportul special al Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007,
capitolul care se referă la culturile perene, se preciza că presupunând că
variabilitatea climatică nu va creşte pe viitor, temperaturile mai ridicate de la sfârşitul
iernii şi începutul primăverii vor grăbi stadiile de dezvoltare. În ceea ce priveşte pomii,
ne-am putea aştepta la o dezmugurire mai timpurie, cum mai timpurii vor fi şi
fenofazele următoare. Pe de altă parte, temperaturile mai ridicate ar putea afecta
calitatea florilor speciilor de zone răcoroase şi astfel, s-ar reduce producţia.
Deasemenea, temperaturile ridicate din perioada de vară şi lipsa apei din sol, ar
putea influenţa negativ calitatea fructelor.
Cercetări anterioare au arătat că impactul schimbărilor climatice asupra
speciilor pomicole se face deja simţit. De exemplu, până la sfârşitul anilor 1990,
înflorirea pomilor în Germania a avansat cu câteva zile (Chmielewski et al., 2004 şi
2005). Sezonul de vegetaţie din Europa s-a prelungit cu 10 zile în ultimii 10 ani
(Chmielewski and Rotzer, 2002). Datorită înfloririi timpurii a pomilor, în unele regiuni
ale Europei a crescut riscul apariţiei pagubelor datorate îngheţurilor târzii (Anconelli
et al., 2004; Sunleyet al., 2006; Legave and Clauzel, 2006; Legave et al., 2008; Chiţu
et al., 2004 şi 2008; Guntaet al., 2009), dar şi al dereglării proceselor de polenizare şi
legare a fructelor (Zavalloniet al., 2006).
Impactul schimbărilor climatice din ultimii ani asupra fenologiei şi fiziologiei
pomilor fructiferi este evident şi exprimat cantitativ în termenii stresurilor abiotice pe
care le induce. După cel mai plauzibil scenariu al schimbării climaterice, creşterea
temperaturii şi declinul cantităţilor de precipitaţii în aria europeană vor fi mai puţin
uniforme şi mai abrupt intensive având drept consecinţă maximizarea stresurilor
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abiotice şi în special a acelora legate de lipsa apei şi creşterea radiaţiei solare.
Arsurile de la suprafaţa fructelor cauzate de radiaţia solară intensă variază de la pete
galben-brune, când temperatura se ridică la 46-49ºC, până la necroze care distrug
permeabilitatea epidermei şi subepidermei la temperaturi peste 52ºC. Stresul apei
este vizualizat de declinul tuturor parametrilor fiziologici de-a lungul tuturor fazelor
vegetative. Un număr foarte mare de lucrări au fost elaborate cu scopul de a
identifica tehnologii adecvate pentru eliminarea stresului apei şi a stresului termic pe
baza răcirii evaporative, irigării, tăierii lăstarilor şi micşorării numărului de fructe,
instalării plaselor de umbrire (Camilo et al., 2002), precum şi prin folosirea produselor
antitranspirante spray-abile sau a acoperirii cu particule solide microscopice.
Încă de acum 25 de ani la World Climate Conference din India se semnala
apariţia unor tendinţe pe plan mondial: pentru anticiparea, prevenirea, reducerea sau
atenuarea impactului climatic nedorit manifestat agricultorii plantau mai târziu şi
recoltau mai devreme, păstrând fructele o perioadă mai lungă de timp; amelioratorii
se orientaseră spre crearea unor soiuri mai rezistente fie la arşiţă, fie la geruri
severe; fermierii încercau să-şi diversifice culturile pentru a se proteja împotriva
extremelor climatice, evitând astfel, pagubele produse de pierderea unei singure
culturi sensibile; începuseră să se utilizeze maşini agricole mai puternice pentru
reducerea timpului de semănat sau recoltat. Conferinţa organizată la Freising, în
Germania (4-6 octombrie 2000) s-a numit sugestiv „Progress in Phenology –
Monitoring, Data Analysis and Global Change Impacts” şi a reprezentat una dintre
întâlnirile cercetătorilor care lucrează la diverse centre Europene şi de pe alte
continente, în fenologia plantelor. La Copenhaga (20-24 iunie 2004) unde s-a
desfăşurat al şaptelea simpozion internaţional privind modelarea în pomicultură şi
managementul livezilor, tematica utilizării modelelor în evaluarea resurselor climatice
a fost des abordată în lucrările prezentate. La cea de-a 24-a sesiune a
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de la Montreal (26-28
septembrie 2005) s-a solicitat amplificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul evaluării
schimbărilor climatice.
Frecvența mai mare a condițiilor meteorologice extreme face mai dificilă, nu
numai estimarea recoltelor dar și ameliorarea plantelor de cultură, care pot face față
mai bine climei viitoare. Variațiile regionale drastice ale condițiilor climatice necesită,
de asemenea, strategii regionale la schimbările climatice pentru adaptare. În unele
zone, trebuie ca agricultorii să fie în măsură să cultive soiuri care sunt rezistente la
căldură; în altă parte, vor fi necesare atât toleranța la secetă cât și la căldură. În alte
zone soiuri trebuie în principal, să supraviețuiască temperaturilor scăzute și
excesului de umiditate din sol. Astfel, cercetarea și politica agricolă ar trebui să
sprijine și să investească în ameliorare dar și în estimările prin modelare și în
integrarea lor pentru accelerarea creării de noi soiuri pentru diferite medii "de viitor",
susține Reimund Rotter (Trnka et al., 2014). Riscuri similare se estimează pentru
majoritatea culturilor agricole, dar cu intensități diferite.
În România, dintr-un teren agricol total de 14,7 milioane ha, 63,9% sunt
terenuri arabile - aproximativ 9,4 milioane ha - iar restul sunt reprezentate de pășuni,
vii și livezi. Seceta frecventă și prelungită afectează aproximativ 7,1 milioane ha,
ceea ce reprezintă 48% din suprafața agricolă totală (2011). Regiunile din Sud,
Sud-Est și regiunile de Est sunt zonele cele mai secetoase (<600 m3/apă hectar –
secetă pedologic extremă și severă). În anii secetoși extremi producțiile medii ale
diferitelor culturi reprezintă numai 35-60 la sută din recoltele potențiale. Astfel,
intervalul 2001-2012 a fost deosebit de secetos, randamentul mediu de ha a scăzut
cu mai mult de 50-60%.
Potrivit Ministerului Agriculturii și a datelor provenite din rețeaua de dezvoltare
rurală, anii agricoli excesiv de secetoși 2011-2012, au avut un impact negativ
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puternic, pe circa 5,9 milioane de hectare, nivelul pierderilor au fost diferite pe zone
și culturi, cum ar fi: porumb, grâu, orz, floarea-soarelui și rapiță.
Perioadele de secetă și valurile de căldură sunt de interes deosebit, pentru
principalele culturi agricole din România, grâul de toamnă și porumbul, fiind culturile
cele mai afectate de apariția acestor două fenomene. În acest context, adaptarea
speciilor de cultură la condițiile limitative ar trebui să se bazeze, în principal pe
abordarea științifică. Fiecare soluție este menită să sprijine acțiunile de combatere a
riscurilor climatice.
Politicile de adaptare în agricultură ar trebui să includă o gamă completă de
măsuri cunoscute (agrotehnice, culturale, irigare, etc.), precum și de practici
tehnologice pentru a localiza și limita fiecare fenomen meteo extrem, în scopul de a
evita consecințe dramatice (Mateescu et al., 2010, 2012).
În România, în ultimii ani cercetători din domeniul pomiculturii au tras repetate
semnale de alarmă privind creşterea frecvenţei şi intensităţii unor accidente climatice
deosebit de severe, cum ar fi îngheţarea totală a mugurilor de rod şi parţial, chiar a
celor vegetativi, nu numai la speciile sensibile, ci şi la prun, specie bine adaptată
condiţiilor de mediu din spaţiul Carpatic.Creşterea vulnerabilităţii speciilor autohtone
se explică prin rapiditatea şi amplitudinea deosebită a variaţiei factorilor
meteorologici (exemplu, o oscilaţie de 40,3°C în numai şase zile, în februarie 2004 la
Mărăcineni - Argeş). Riscul este cu atât mai mare cu cât plantaţiile pomicole sunt
investiţiile agricole cu termenul cel mai lung de amortizare. In aceste condiţii, analiza
componentelor de productivitate corelate cu serii de date climatice (temperatură,
precipitaţii, etc.), având la bază praguri şi nivele critice specifice principalelor faze de
creştere şi dezvoltare, identifică capitalul de resurse naturale şi vulnerabilitatea
speciilor pomicole la producerea unor fenomene agrometeorologice de risc/stres
termic şi/sau hidric (frig/ger, arşiţă, deficite/excedente de precipitaţii, etc.). Totodată,
elaborarea unor studii de zonare agroclimatică în domeniul pomiculturii la scară
naţională prin metode specifice de investigare şi trasabilitate a ariilor de risc
reprezintă argumente ştiinţifice şi practice pentru o abordare nouă privind
specializarea producţiei pomicole în România.
În condiţiile schimbărilor climatice prezentate anterior, speciile pomicole
s-ar putea confrunta cu următoarele probleme create de stresul abiotic:
- S-a remarcat o tendinţă de creştere a temperaturii medii a aerului în intervalul
februarie – aprilie, în ultimii 39 de ani (la Piteşti de 0,27°C pe o perioadă de 10
ani), care a fost provocată mai ales de creşterea temperaturilor maxime (0,45°C
în 10 ani) şi mai puţin de variaţia temperaturilor minime care au rămas
nemodificate. În aceste condiţii pornirea în vegetaţie a pomilor se produce mai
devreme. De exemplu, dacă la soiul de prun Tuleu gras începutul umflării
mugurilor de rod se producea acum 39 de ani la începutul lunii aprilie, acum, în
majoritatea anilor se produce la mijlocul lunii martie. De asemenea amplitudinea
variaţiei temperaturilor minime (abaterea standard a valorilor zilnice în jurul
mediilor pentadale) a crescut, mai ales în luna aprilie.
- În aceste condiţii, riscul producerii accidentelor climatice la pornirea în vegetaţie
a pomilor prin acţiunea îngheţurilor târzii, a crescut la toate speciile pomicole şi în
cadrul fiecărei specii mai ales la soiurile cu înflorire timpurie. Cele mai critice
perioade sunt fie 21-25 martie, fie 21-25 aprilie;
- Amplitudinile termice neobişnuite din unii ani, la pornirea în vegetaţie (exemplu
februarie 2004, când într-un interval de numai 6 zile (7 – 13 februarie)
temperatura aerului a coborât cu 40,3°C (de la 18,6°C la -21,7°C)), au determinat
îngheţarea, aproape totală, a mugurilor de rod la majoritatea soiurilor de prun,
cais şi piersic;
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Anii în care desprimăvărarea se produce mai timpuriu sunt mai frecvenţi în sudul
şi estul ţării, respectiv la staţiile agrometeorologice Turnu Măgurele,
Călăraşi, Giurgiu, Buzău şi Râmnicu Sărat, riscul afectării organelor de rod prin
acţiunea îngheţurilor târzii de primăvară fiind mai ridicată, comparativ cu
plantaţiile din nord-vestul Munteniei, unde predomină anii cu împrimăvărări
târzii;
- Fazele de dezmugurire şi înflorire la toate speciile pomicole luate în studiu,
conform studiilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie, se vor produce mai
devreme, în medie cu 4-8 zile în condiţiile scenariului arbitrar în care
temperatura aerului va creşte cu 1°C şi respectiv, cu 9-12 zile în condiţiile
creşterii temperaturii cu 2°C, faţă de clima actuală. Pe fondul tendinţei de
creştere a temperaturii aerului, se estimează de asemenea, o creştere a
cuantumului unităţilor de căldura din perioada 1 II -10 IV, faţă de valorile actuale,
cu 12% până la 23% în 2040 şi cu 30% până la 40% în 2080, ceea ce indică o
desprimăvărare timpurie sau chiar extratimpurie şi implicit, creşterea riscului faţă
de îngheţurile târzii de primăvară;
- Amplitudinile termice mari sau uscăciunea atmosferică şi temperaturile foarte
ridicate din perioada înfloririi (polenizare) şi a legării iniţiale (fecundare) ar putea
crea probleme speciilor pomicole (afectarea germinării polenului, uscarea
stigmatelor, întârzierea creşterii tuburilor polinice şi a fecundării, moartea
prematură a ovulelor, deshidratarea florilor), şi ar duce la obţinerea unui număr
mic de fructe;
- Temperaturile foarte ridicate şi uscăciunea atmosferică din perioada formării
aparatului foliar (ultima decadă a lunii aprilie şi în cursul lunii mai) şi a căderii
fiziologice a fructelor pot determina, chiar în prezenţa unor cantităţi mari de apă
în sol, deshidratarea temporară a pomilor şi blocarea proceselor de asimilaţie,
urmate de căderea exagerată a fructelor;
- Creşterea temperaturilor din perioada inducţiei florale ar putea determina
obţinerea unui număr mic de muguri de rod la speciile cu optim termic fotosintetic
mai scăzut (ex. mărul);
- Prelungirea perioadelor cu arşiţe, din timpul verii, ar putea provoca blocarea
proceselor asimilatorii pe perioade îndelungate, chiar în condiţiile irigării culturilor,
ar putea determina o maturare rapidă şi obţinerea unor fructe de dimensiuni
reduse şi de calitate inferioară, mai ales la speciile cu pretenţii mai reduse faţă de
factorul termic (mere cu fermitate și aciditate scăzută, aşa cum s-au obţinut în
toamna anului 2008, datorită temperaturilor foarte ridicate din luna august şi
începutul lunii septembrie);
- Insuficienţa rezervelor de hidraţi de carbon la intrarea în repaus a pomilor, poate
provoca sensibilizarea acestora la acţiunea gerurilor de iarnă şi a îngheţurilor
târzii de primăvară;
- Schimbările climatice, estimate pentru următoarele decenii, vor impune
introducerea unor noi soiuri, varietăţi şi specii în zonele în care se cultivă
astăzi pomii şi totodată, migrarea spre zonele nordice a gradului de favorabilitate
climatică pentru creşterea şi dezvoltarea normală a actualelor specii pomicole;
Pe de altă parte, problemele create de stresul biotic, deşi foarte greu de
prognozat, ar putea fi foarte păgubitoare:
- Modificarea climei favorizează extinderea dăunătorilor şi patogenilor;
- Se scurtează timpul de incubare pentru paraziţii care produc boli şi pentru
virusuri;
- Creşterea stresului termic la plante, astfel încât acestea ar putea deveni mai
expuse la infecţii;
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Efectele modificării globale a climei se vor extinde nu numai asupra plantelor de
cultură, ci şi asupra răspândirii buruienilor, insectelor şi agenţilor fitopatogeni;
Schimbările privind concentraţia CO2 din atmosferă, temperatura aerului şi
disponibilitatea apei şi a substanţelor minerale vor influenţa şi creşterea
buruienilor, perturbând echilibrul dintre buruieni şi plantele de cultură;
Majoritatea plantelor de cultură sunt plante C3, în timp ce majoritatea buruienilor
aparţin grupei C4. Studiile experimentale au demonstrat că o creştere a
concentraţiei de bioxid de carbon favorizează dezvoltarea plantelor tip C3 în
dauna plantelor tip C4;
Valorile ridicate ale concentraţiei de CO2 modifică de exemplu conţinutul de azot
din ţesuturile plantelor, fapt ce poate conduce la un atac mai puternic al
insectelor dăunătoare şi al bolilor;
La latitudini mai ridicate, condiţiile de temperatură sunt hotărâtoare pentru
supravieţuirea ouălor şi larvelor în cursul iernii.
Influenţa perioadelor de umezeală sau uscăciune, respectiv de căldură sau ger,
este hotărâtoare atât pentru dezvoltarea recoltei cât şi pentru atacul plantelor de
cultură de către boli şi dăunători;
În anumite regiuni, dăunători în mod normal cu importanţă economică mică,
precum şi dăunători obişnuiţi (de ex. afide, şoareci de câmp, limacşi) s-au putut
înmulţi în masă în condiţii climatice favorabile şi care au determinat apariţia unor
perioadele mai lungi de vegetaţie;
Datorită creşterii temperaturii în ultimele decenii, au crescut perioadele de
maximă activitate pentru numeroşi dăunători (ex. dăunători care sug, afide,
acarieni, cicade) sau rod (melci, şoareci de câmp), precum şi diverse ciuperci
patogene (făinare, rugini, fuzarioze) infectează plantele mai frecvent şi pentru
perioade mai lungi;
Încălzirea climei cu 3-6°C poate conduce la deplasarea graniţei de răspândire a
unor dăunători în Europa cu peste 1.000 km spre nord şi la apariţia unei generaţii
suplimentare de dăunători în cursul unui an. Exemplu rugina marocană prezentă
deja pe cerealele din România;
Un alt factor care influenţează răspândirea bolilor şi dăunătorilor îl constituie
deplasarea maselor mari de aer. Modificările climatice globale pot conduce de
aceea la alt model de răspândire teritorială;
Bolile provocate de diverse ciuperci sau virusuri, cum ar fi făinările, ruginile,
pătările frunzelor, ş.a.m.d. sunt favorizate de iernile blânde;
Răspândirea bolilor şi dăunătorilor în viitor va depinde totuşi, esenţial, de reacţia
greu de anticipat a plantelor de cultură la noile condiţii de mediu, dar şi de
adaptarea practicilor agricole.

Impactul accidentelor climatice asupra piersicului în perioada de
experimentare analizate la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură Constanța
Piersicul întruneşte o serie de particularităţi biologice importante: este o specie
cu precocitate de rodire (leagă primele fructe în al doilea an după plantare), nu
prezintă periodicitate de rodire, iar în condiţii pedoclimatice optime de cultură asigură
producţii ridicate în fiecare an. Însă, odată cu apariţia accidentelor climatice această
specie are de suferit.
Accidente climatice în sezonul rece (îngheţuri de iarnă, îngheţuri târzii de
primăvară)
În perioada derulării proiectului s-au produs evenimente climatice în anii: 2011,
2012, 2013, 2014, respectiv îngheţurile de iarnă în lunile ianuarie şi februarie şi cele
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de primăvară, majoritatea în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie. S-a remarcat
faptul că parcelele situate la altitudine mică, în areale depresionare, au avut cel mai
mult de suferit, producţia diminuându-se cu atât mai mult cu cât amplasamentele se
aflau la altitudine mai mică şi cu cât soiurile erau mai timpurii.
Impactul temperaturilor scăzute înregistrate în iarna anilor menţionaţi mai sus
asupra unor soiuri de piersic, cu maturare diferită este redată în figura 28.
Determinările au fost efectuate în scopul de a evalua pierderile de muguri floriferi din
cauza variațiilor de temperatură din timpul iernii şi a temperaturilor scăzute diurne.
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Figura 28. Impactul temperaturilor scăzute asupra mugurilor de rod la
specia piersic
S-a constatat că rezistența soiurilor de piersic este foarte diferită de la un an la
altul datorită schimbărilor climatice din ultimii ani. Alternanța temperaturilor minime și
maxime din timpul iernii și profunzimea accidentelor climatice conduc la decălirea
pomilor. Conform fig. 28., cele mai mari pierderi ale mugurilor de rod s-au produs în
anii 2012 şi 2014. În anul 2012, pierderile au variat între 89% (Springold, soi cu
coacere timpurie) şi 48% (Southland, soi cu coacere târzie), iar în anul 2014, între
57% (Cardinal, soi cu coacere medie) şi 48% (Springcrest, soi cu coacere timpurie).
Pierderile cauzate de gerul de iarnă din anul 2014, cumulate cu cele datorate
brumelor şi îngheţurilor târzii (30 martie 2014) au fost foarte serioase, acestea
datorându-se şi perioadei calde de dinaintea gerului (în primele două decade ale lunii
ianuarie temperatura medie a aerului a fost pozitivă, cca 5 ⁰C).
Deși partea de sud-est a României este considerată a fi favorabilă culturii
piersicului, în ultimul deceniu piersicul a avut de suferit de pe urma variațiilor
climatice ce s-au produs, în principal prin agresivitatea temperaturilor scăzute
produse în alternanță cu temperaturi maxime pozitive. Piersicul a înregistrat pierderi
considerabile din cauza variațiilor de temperatură care au avut loc în perioada de
repaus profund, dar şi pierderi datorate îngheţurilor şi brumelor târzii de primăvară,
îndeosebi din luna aprilie şi din ultima decadă a lunii martie.
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Accidente climatice în sezonul cald (secetă şi grindină)
În România, pomicultura se confruntă frecvent cu seceta care afectează
principalele zone agricole ale ţării, cu precădere cele din sud şi sud-est. Absenţa
precipitaţiilor este marcată de temperaturi crescute peste media multianuală, lipsă de
apă, vântul, căldura, care exercită influenţe negative asupra solului, asupra apei din
sol, cu consecinţe asupra plantaţiilor de pomi şi, mai ales, asupra recoltelor.
Principalul mijloc de combatere a secetei şi a fenomenului de deşertificare este
reprezentat de irigaţii.
Dobrogea este cea mai aridă regiune din România, considerată ca semiaridă
la nivel global, după orice indicator de ariditate analizat. În acest sens, s-a
experimentat aplicarea irigării sub stres hidric la specia piersic, un procedeu de
limitare a impactului negativ al schimbărilor climatice.
Grindina produce pagube variabile în funcţie de mărimea şi de intensitatea ei,
de durată şi de momentul când cade. Grindina produce pagube foarte mari,
deoarece sfâşiind frunzele micşorează fotosinteza. În plus, ea provoacă răni pe
fructe, lăstari şi tulpini, ceea ce constituie porţi de infecţie pentru boli. Rănile produse
de grindină pe fructe, chiar dacă se cicatrizează, depreciază aspectul comercial şi
calitatea producţiei. Pentru apărarea pomilor împotriva grindinei, recomandăm
amplasarea în livezi a plaselor antigrindină şi aplicarea tratamentelor fitosanitare.
Pentru cicatrizarea rănilor, tratamentele fitosanitare se aplică imediat după
evenimentul meteo, cu produse de protecţie a plantelor omologate, utilizând dozele
recomandate pentru cultura respectivă.
Sunt recomandate produsele de protecţie a plantelor care conţin substanţa
activă cupru (Alcupral 50 PU, Chorus 75 WG, Funguran Oh 300 SC, Zeamă
bordeleză tip MIF).Se pot aplica şi produse speciale a firmelor distribuitoare de
pesticide – ex. Amalgerol Premium (Cheminova) pentru stresul produs.
Pentru a atenua consecinţele stresului provocat de grindină asupra culturilor
este recomandabil a se adăuga în soluţie un fertilizator foliar, bine echilibrat cu
macro şi microelemente, cu condiţia esenţială de a fi compatibil cu fungicidul
amestecat. La SCDP Constanţa, în a doua decadă a lunii iulie 2014, respectiv pe 11
iulie, cantitatea de precipitaţii a fost însoţită timp de 10 min de o cădere de grindină
care a afectat 80% din producţia de fructe la soiul Southland (fig. 29).

Figura 29. Aspecte privind efectul grindinei la soiul Southland
La Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița s-a
studiat dinamica fenologică la pornirea în vegetație a speciei măr în anii 1983, 1984,
1987 și 2012 și 2013.Din analizarea datelor din tabelul 9, se observă decalajele între
fenofazele ultimilor ani 2012, 2013 faţă de anul 1983: astfel în 30 de ani începutul
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fenofazei de umflare a mugurilor s-a decalat cu 3 (2012) respectiv 5 zile(2013),
dezmuguritul cu 6 zile (2012) respectiv 8 zile (2013), înfrunzitul mugurilor floriferi cu
4 zile (2013), respectiv cu 6 zile (2013), înălţarea inflorescenţelor cu 9 zile (2012),
respectiv 11 zile (2013), răsfirarea inflorescenţei 5 zile (2012), respectiv 6 zile
(2013), înfoierea corolei 4 zile (2012, 2013), înfloritul cu 2 zile (2012,2013) respectiv
scuturatul petalelor cu 6 zile (2012) și o zi (2013).
Tabelul 9
Analiza comparativă a diferitelor fenofaze fenologice
din anii 1983, 1984, 1987, 2012, 2013
Nr.
Fazele fenologice
crt.
Umflarea mugurilor
1
floriferi
Dezmuguritul
2
Înfrunzitul mugurilor floriferi
3
înălţarea inflorescenţei
4
Răsfirarea inflorescenţei
5
Înfoierea corolei
6
Înfloritul
7
8
Scuturarea petalelor

1983
25 III

1984
31 III

Anul
1987
2012
2 IV
30 III

2 IV
9 IV
15 IV
22 IV
25 IV
27 IV
4V

4 IV
11 IV
18 IV
26 IV
2V
5V
15 V

6 IV
15 IV
28 IV
2V
5V
8V
16 V

8 IV
12 IV
24 IV
27 IV
29 IV
29 IV
10 IV

2013
28 III

2014
11 III

10 IV
15 IV
27 IV
28 IV
29 IV
29 IV
05 V

20 III
25 III
28 III
7 IV
13 IV
28 IV
2V

Pe solurile nisipoase din sudul României, analizate de Centrul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, speciile
pomicole prezintă o sensibilitate sporită față de condițiile climatice, fiind predispuse
riscurilor de orice natură în cursul unui an, atât în perioada de repaus activ cât și în
perioada de vegetație (Ghena N. și colab., 1977). În timpul repausului activ, se află
sub incidenţa temperaturilor minime negative şi a poleiului, iar în perioada de
vegetaţie, suportă eventualele îngheţuri sau brume târzii de primăvară, grindinele,
seceta şi arşiţa din cursul verii şi eventualele îngheţuri sau brume târzii de toamnă.
La fel de dăunător este şi excesul precipitaţiilor atunci când se manifestă în timpul
sau imediat după înflorit, sau în perioada maturării fructelor. Efectul cumulat al
acestor factori este mai rar întâlnit, dar când se întâmplă, producţia de fructe poate fi
compromisă pe o perioada de 2-3 ani.
Îngheţurile şi brumele târzii de primăvară pot afecta pomii, în anumiţi ani, în
timpului dezmuguritului, al înfloritului, în perioada legării fructelor și mai rar la
începutul creşterii acestora.
Precipitaţiile, pe lângă efectul benefic pe care îl au, şi anume acela de a
aproviziona solul cu apă, care ulterior va fi pusă la dispoziţia plantelor în anumite
perioade ale anului, atunci când sunt abundente, respectiv lunile mai-iulie şi sunt
repartizate pe un număr mare de zile, reprezintă un pericol pentru pomii fructiferi.
Precipitaţiile contribuie la mărirea umezelii relative a aerului, creând astfel condiţii
favorabile pentru dezvoltarea principalelor boli criptogamice, în special, în timpul
înfloritului şi la începutul creșterii lăstarilor, când producţia poate fi afectată în procent
de până la 100%. Ani cu precipitaţii abundente, de peste 200 mm în perioada maiiunie au fost 1975, 1979 şi 1981. În perioada mai-iunie, cele mai mari pagube se
produc în luna iunie, lună în care în anumiţi ani s-au înregistrat precipitaţii de peste
100 mm.
Precipitaţiile, sub formă de ploaie, sunt dăunătoare şi în perioada de iarnă, în
lunile decembrie, ianuarie şi februarie, acestea transformându-se în polei, în
condiţiile unor temperaturi reduse. Astfel, se formează un strat de gheaţă, în jurul
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ramurilor şi, în funcţie de persistenţa în timp a acestuia, mugurii pot fi vătămaţi, prin
asfixiere mai mult sau mai puţin.
Dăunătoare sunt şi cantităţile reduse de precipitaţii, întrucât provoacă
reducerea umidităţii solului. Perioadele lungi de secetă exercită o influenţă negativă
asupra pomilor şi, în special, asupra rodului său. Umiditatea redusă a solului
determină micşorarea intensităţii asimilaţiei clorofiliene, încetineşte creşterea şi
maturarea fructelor şi a lemnului, iar frunzele tinere sustrag apa celor îmbătrânite,
care în ultimă instanţă se îngălbenesc şi dispar prematur.
Apa, fiind un factor indispensabil în activitatea vitală a organismelor, constituie
un factor limitativ pentru unele specii și soiuri pomicole. Apa (umiditatea) ca factor
ecologic, reprezintă componentul esențial al materiei vii, participând la toate
procesele fiziologice și biochimice. Lipsa apei (seceta) determină scăderea
recoltelor, creșteri insuficiente și îmbătrânirea prematură a pomilor.
Pentru reușita culturii pomilor fructiferi pe solurile nisipoase, precipitațiile
atmosferice constituie unul din factorii hotărâtori. Acestea au importanță prin
cantitatea înregistrată în perioada de vegetație a pomilor și modul cum sunt
repartizate pe luni.
Urmărind suma multianuală a precipitațiilor se constată precipitații mai reduse
in lunile iulie, august si septembrie, când are loc maturarea fructelor.
Cantitatea de precipitații redusă şi repartizarea neuniformă în cursul perioadei
de vegetație, temperatura ridicată, vânturile puternice şi frecvente, umiditatea
atmosferică redusă în timpul verii, capacitatea mică de reţinere a apei în sol, impun
irigarea, ca măsură obligatorie, de preferat cu norme mici și la intervale scurte de
timp (Grumezea N. și Ionescu P., 1970; Ploae P., 1986).
Consumul de apă diferă de la o specie la alta: foarte pretențioși sunt arbuștii
fructiferi, cerințe moderate au cireșul, vișinul, prunul, iar cerințe reduse au caisul și
piersicul. Cerințele față de apă variază și în funcție de soi, astfel: soiurile timpurii au
nevoie de mai putină apă, pe când cele tardive au nevoie de mai multă apă. La
piersic, mai sensibile la seceta sunt soiurile cu coacere semitârzie și târzie.
Seceta prelungită determină încetinirea creșterii fructelor și căderea acestora.
Cercetările întreprinse pe solurile nisipoase și practica agricultorilor au dovedit
că acțiunea secetei asupra acestor tipuri de sol produce pagube mari. Aceste
pagube se răsfrâng atât asupra solului, prin sărăcirea acestuia în materie organică și
elemente nutritive, cât și asupra plantelor, prin dezrădăcinare și traumatizare.
Grindina este un fenomen meteorologic des întâlnit în zona solurilor
nisipoase. Din cei 31 ani (1968-1998), la Dăbuleni, grindina s-a manifestat în 17 ani,
ceea ce reprezintă 55% (Rățoi I., și colab., 2009). În perioada sus menţionată
grindina s-a manifestat, în cursul perioadei de vegetaţie, din aprilie până în august.
Prima dată de apariţie a grindinei a fost 7 aprilie, în anul 1975, iar ultima dată a fost
25 august, în anul 1977.
Frecvenţa cea mai mare de apariţie a grindinei, în cursul unui an, s-a
înregistrat în luna iunie, şi anume de 16 ori. În luna aprilie grindina s-a format de 8
ori, în luna mai de 6 ori, în luna iulie de 8 ori, iar în luna august de 2 ori. De
asemenea, se poate vorbi de frecvenţa grindinei în cursul unei luni, pentru că, sunt
ani în care grindina s-a format de 2 ori în aceeaşi lună. Astfel, în luna iunie, în 4 din
cei 31 ani, grindina s-a format de câte două ori. În timp ce grindina formată în luna
aprilie nu poate fi tot timpul dăunătoare, deoarece, în unii ani, dezmuguritul are loc
mai tardiv, grindina formată în lunile mai, iunie, iulie şi august, în funcţie de durată şi
intensitate determină pierderea parţială sau compromiterea producţiei anului
respectiv. Grindina formată la începutul perioadei de vegetaţie este mai puţin
dăunătoare decât cea formată în lunile iulie şi în special august, când pomii afectaţi
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nu mai au nici timp şi nici puterea de a se reface până la sfârşitul perioadei de
vegetaţie.
Vântul, ca element climatic are, de asemenea, un rol deosebit întrucât prin
frecvenţa, direcţia şi tăria lui poate influenţa în grade diferite, într-un sens sau altul,
ceilalţi factori climatici ai unei regiunii, devenind un factor de risc pentru majoritatea
culturilor de pe nisipuri.
De exemplu, zona solurilor nisipoase din sud-vestul Olteniei se caracterizează
prin vânturi puternice, a căror frecvenţă corespunde direcţiilor NE, 30,2% frecvenţă
medie şi NV, 23,5% frecvenţă medie. Pentru alte două direcţii, frecvenţele sunt
comparabile, respectiv 12,7% pentru direcţia SV şi 11,5% pentru direcţia SE. Calmul
atmosferic ocupă 14,7% în timpul unui an.
În zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei vântul cu efectele cele mai
dăunătoare este Austrul, care bate din direcția vest, având frecvență și intensitate
mare primăvara și vara. Fiind sărac în vapori de apă, acesta determină scăderea
umidității atmosferice și este urmat de perioade secetoase prelungite.
Acțiunea de spulberare a nisipului de către vânt începe de la o viteză de 4 m/s
și se manifestă în special în luna aprilie, când suprafețele sunt lipsite de protecția
vegetației, deflația fiind uşurată și de uscarea rapidă a nisipurilor la suprafață și de
slaba legare a grăunciorilor de nisip între ei, în lipsa materiei organice.
Vânturile puternice și reci, însoțite de ploi, ca și cele uscate și calde sunt, de
obicei, dăunătoare plantelor de cultură. Vânturile care depășesc 55-65 km/oră,
afectează integritatea pomilor, producând dislocarea ramurilor, ruperea lăstarilor și
frunzelor și rănirea sau doborârea fructelor.
Pentru pomi prezintă pericol toate fenomenele
meteorologice
când
depăşesc anumite limite (temperaturi mai mari de 35°C, temperaturi sub -15°C,
abundenţa precipitaţiilor precum şi lipsa acestora), şi, de asemenea, anumite
fenomene specifice anotimpului rece care intervin pe parcursul perioadei de
vegetaţie, cum sunt bruma şi îngheţul.
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CAP. 4. MĂSURI TEHNOLOGICE DE LIMITARE A EFECTULUI
NEGATIV AL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Creşterea este inhibată mult mai des de condiţiile nefavorabile de mediu
decât de particularităţile genotipului, astfel încât productivitatea reală este mult sub
cea potenţială, statuată genetic (Kozlowski et al., 1991). Variabilitatea climatică de la
an la an este una dintre principalele cauze ale randamentelor variabile ale culturilor şi
unul dintre riscurile inerente ale agriculturii. Agricultura se află, prin urmare, în prima
linie în bătălia împotriva efectelor schimbărilor climatice (Agricultura U.E.- asumarea
provocării schimbărilor climatice, 2008).
Având în vedere rolul agriculturii în progresul social şi economic din ţările în
curs de dezvoltare, vulnerabilitatea sistemelor agricole la efectele schimbărilor
climatice a primit o atenţie considerabilă din partea comunităţii ştiinţifice.
Majoritatea efectelor schimbărilor climatice asupra agriculturii rezultă din
problema asigurării apei. Lipsa de apă are un impact major asupra producţiei
agricole şi asupra peisajului european. În multe zone, mai ales în ţările din sudul
U.E., irigaţiile sunt folosite de sute de ani, ele fac parte din tradiţia agricolă, acestea
vor trebui însă să revizuiască tehnicile de irigare. Agricultura trebuie, de asemenea,
să-şi îmbunătăţească eficienţa folosirii apei şi să reducă pierderile (Agricultura U.E.asumarea provocării schimbărilor climatice, 2008).
Durabilitatea plantaţiilor pomicole necesită elemente tehnologice inovative,
care au drept scop obţinerea unor plantaţii rezistente la impactul climatic şi realizarea
de producţii de fructe de calitate şi constante an de an.
Agricultura de precizie face tot posibilul pentru sporirea eficienței,
productivității și profitabilității în multe sisteme de producție agricolă, simultan cu
minimizarea impactului nedorit asupra biocenozei și a biotopului natural. Informațiile
în timp real asupra stării culturilor vor oferi o bază solidă pentru ca agricultorii să se
adapteze strategiilor în orice moment. În loc de a lua decizii bazate pe o stare de
mediu ipotetic, o abordare în agricultura de precizie recunoaște diferențele și
reglează acțiunile de management. Fito-monitorizarea este o tehnologie de
gestionare a informațiilor, care oferă producătorilor din pomicultură informații în timp
real, de neprețuit atât despre starea fiziologică dinamică a culturii, cât şi o analiză
continuă a tendințelor de creștere a plantelor, informații în timp real asupra dinamicii
umidității solului și a condițiilor de microclimat. Sistemul colectează în timp real date
fiziologice și de mediu, folosind senzori îmbunătățiți și instrumente de comunicare
fără fir. Datele sunt analizate cu ajutorul software-ului de sistemul expert dezvoltat,
iar rezultatele sunt prezentate într-un format grafic ușor de utilizat.
Într-o primă etapă modelele de simulare a impactului schimbărilor climatice
asupra recoltei de fructe, ca mijloace de evaluare a potenţialului agroclimatic al unui
areal, şi-au propus să interpreteze numai datele meteorologice (aşa cum este
programul universal CROP 1.1, creaţie a şcolii olandeze De Witt, alcătuit în 1994)
pentru ca apoi, odată cu introducerea analizelor pedologice în bazele de date, să
apeleze şi la acestea. Având în esenţă un nucleu alcătuit de fiziologi (simulatoarele
fiind rezultatul muncii unor largi echipe interdisciplinare), care integrează influenţa
simultană a câtorva factori meteorologici (radiaţia, temperatura, precipitaţiile şi
vântul) şi pedologici în activitatea metabolică a plantei şi utilizând repere stadiale,
aceste programe reuşesc să simuleze cu suficientă precizie, pentru speciile anuale,
producţia de biomasă şi alocarea acesteia pe organe, inclusiv în recoltă. Utilizarea
acestor scenarii şi pentru culturile perene, nu a oferit decât puţine satisfacţii (doar în
activitatea didactică), diferenţele dintre estimări şi realitate crescând exponenţial în
timp. S-au realizat multe simulatoare de recoltă pentru speciile anuale, dar foarte
puţine pentru pomi. Astfel, pentru culturile perene s-a realizat mai ales în Statele
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Unite ale Americii, programul Tregro 3.0 al dr. D. Weinstein de la Cornell University şi
programul PEACH prezentat în 1994 de Grossman şi De Jong, care reprezintă un
model de simulare a creşterii şi fructificării piersicului, coordonatorul programului
american pe această temă fiind la Departament of Pomology din cadrul Universităţii
din California. În Noua Zeelandă se foloseşte la măr, modelul complex CLIMPACTS,
care descrie efectul temperaturii asupra datei înfloririi, a maturării şi asupra ritmului
de creştere al fructelor.În Australia s-a creat programul PlantGro care este un model
generic de estimare a creşterii plantelor pe o scară de la 0 la 9, în funcţie de
variabilele solului şi climatului (temperaturi, precipitaţii lunare şi zile grad). Modelele
de simulare a recoltei, ca mijloc de evaluare a resurselor agroclimatice, nu au dat
rezultatele aşteptate în pomicultură, tocmai datorită fragilităţii deosebite a florilor şi
fructelor tinere la impactul cu variaţia întâmplătoare a valorilor temperaturii aerului,
luminii, umidităţii atmosferice, frecvenţei precipitaţiilor, vitezei vântului şi a intensităţii
şi momentului căderii grindini. Afectarea întâmplătoare a uneia dintre cele mai
dinamice componente ale recoltei, numărul de fructe pe pom, poate atrage apariţia în
timp a unor perturbaţii metabolice grave, cum ar fi scăderea randamentului
fotosintetic în lipsa fructelor şi alocarea diferită a asimilatelor pe organe. Cu toate
acestea Scientific Committee On Problems of the Environment (SCOPE, 2004) a
afirmat că în ciuda defectelor lor, tehnicile de simulare şi analiză sistemică oferă cea
mai bună perspectivă pentru înţelegerea şi administrarea interacţiunilor complexe
dintre climat şi sistemele de producţie agricolă.

4.1. Măsuri şi modele de limitare a efectului negativ al
temperaturilor scăzute în plantații
Fiziologia pomilor este, probabil, cel mai complex, dificil de înțeles factor în
ecuația de susceptibilitate la îngheț, și este, probabil, cel mai dificil de măsurat. Acest
capitoldezbate în cadrul fiziologiei pomilor, unii dintre factorii care contribuie la
rezistența la temperaturi scăzute a acestora și practicile de livadă care pot ajuta
procesul. În timp ce câștigurile din rezistența sporită la temperaturile scăzute pot
apărea minore, doar unul sau două grade Celsius câștigate în procesul de călire a
pomilor, poate însemna diferența dintre daune minore sau majore ale plantației
Dr. Delmer Ketchie (1976), a împărțit rezistența sezonieră la frig a pomilor în
patru perioade fiziologice. Perioada I are loc între formarea mugurelui terminal (iulie)
și maturitatea vegetativă (septembrie). Formarea mugurelui terminal are loc atunci
când mugurii nu mai produc frunze noi în acel sezon și lăstarii își încetează
creșterea, în jur de 1 iulie. Are loc maturitatea vegetativă când mugurii nu pot fi forțați
să-și reia creșterea, indiferent ce tratament se aplică, în mod normal, la mijlocul lunii
septembrie.
În timpul perioadei I, temperatura nu are nici un efect asupra dezvoltării
rezistenței la frig, în timp ce scurtarea duratei zilei are. La începutul acestei perioade,
frunzele merilor sunt deteriorate la -5,5°C (50% leziuni pe țesuturi este nivelul de
referință pentru raportarea toleranței la frig), în timp ce restul țesuturilor pomilor sunt
deteriorate la -7,8°C. Mai târziu, în perioada I, în jur de 1 septembrie rezistența
țesuturilor la rece crește până la aproximativ -15°C ca răspuns la scurtarea duratei
zilei.
Perioada a II-a este perioada de aclimatizare la rece și are loc de la
maturitatea vegetativă (septembrie) până când repausul profund este întrerupt (de
obicei la mijlocul lunii ianuarie). Repausul profund se întrerupe odată ce cerința de
ore de frig a speciei a fost atinsă și ca urmare condițiile favorabile după perioada a IIa vor duce la umflarea mugurilor. Rezistență la frig în această perioadă este
dependentă de temperatură. Toate țesuturile pomilor cresc în toleranță la frig atunci
când sunt expuși la temperaturi între 4 și -9°C, cu aclimatizare optimă la -2°C.
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Rezistență la frig este formată în condițiile temperaturilor în care pomii se află cu 7
până la 14 zile înainte de un apariția unor temperaturi foarte coborâte și nu este un
răspuns la temperaturile momentane. Până la sfârșitul lunii noiembrie, pomii nu se
vor decăli la temperaturi de peste 4°C. Cu toate acestea, după 1 decembrie,
rezistența la frig începe să scadă, iar pomii se vor decăli la temperaturi de peste 4°C,
în timp ce vor continuă să fie aclimatizați la frig la temperaturi între 4 și -9°C. Cea mai
mare rezistență la rece este atinsă în perioada a II-a, cu daune numai la -40°C la
unele specii mai rezistente.
Perioada a III-a începe din momentul în care repausul profund este întrerupt
(ianuarie) și durează până când pomii pornesc în vegetație prin umflarea mugurilor
(martie). Indiferent de temperatură, pomii încep să-și piardă rezistența la frig în
această perioadă. Cu alte cuvinte, chiar dacă temperaturile rămân sub 4°C, pomii își
pierd rezistența la frig. Cu toate acestea, cu cât este mai cald cu atât este mai rapidă
pierderea rezistenței sau decălirea. În această perioadă pomii nu se vor reaclimatiza.
În perioada de repaus a pomilor scăderea temperaturii, sub limita de
rezistență a speciei(figura 30), are efecte negative concretizate prin pierderi de
muguri de rod, care în mod cert diminuează producția de fructe, sau în unele cazuri
afectează lemnul anual și chiar multianual.

Figura 30. Impactul schimbărilor de temperatură asupra
rezistenței la ger a pomilor
Linia roșie reprezintă rezistența unui pom. Regiunile AD reprezintă diferite stadii de rezistență din
sezonul de repaus. Linia albastră reprezintă temperatura aerului. Când temperatura aerului - linia
albastră, scade sub limita de rezistență a speciei - linia roșie, apar pagube. Punctele 1-4 constituie
diferitele dăunări care pot apărea. Regiunea A. Creșterea rezistenței la ger indusă prin scurtarea
lungimii zilelor. Regiunea B. Creșterea rezistenței la ger indusă de temperaturile care scad. Regiunea
C. Decălirea pomilor din cauza temperaturilor anormal de ridicate de la mijlocul iernii. Regiunea D.
Decălirea de primăvară, normală, ca urmare a temperaturilor ridicate. Punctul 1. Leziuni cauzate de
scăderea rapidă a temperaturii în condițiile unei căliri insuficiente de toamnă. Punctul 2. Leziuni
cauzate de temperaturile mai scăzute decât rezistența la ger a speciei. Punctul 3. Leziuni din cauza
creșterii și scăderii bruște a temperaturilor hibernale. Punctul 4. Leziuni din cauza înghețurilor târzii de
primăvară, când pomii au pornit în vegetație.
Sursa: http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/143.html
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Perioada a IV-a ține de la pornirea în vegetație a mugurilor (martie), până la
formarea mugurilor terminali (iulie), și se caracterizează printr-o creștere rapidă.
Toleranță la frig se pierde foarte repede în această perioadă pe măsură ce
temperaturile cresc în primăvară. Un platou înalt de toleranță este atins de la
începutul lunii iunie, când frunzele vor fi afectate la 2,2°C, iar restul țesuturilor
copacului la -3,3°C. La formarea mugurelui terminal, ciclul începe din nou cu
perioada I.
Pentru speciile pomicole temperaturile minime negative, din perioada de
repaus profund, sub limita de rezistență a acestora (Regiunea B, punctul 2, sau C
punctul 3), prezintă cea mai mare importanță deoarece compromit cultura pentru
anul în curs sau pentru perioada ce urmează, prin distrugerea mugurilor de rod și a
celor vegetativi, și chiar a lemnului anual și multianual, așa cum s-a întâmplat în anul
agricol 2011-2012.
Pagubele produse plantelor de cultură de către temperaturile scăzute
Expunerea plantelor la temperaturi extrem de scăzute și la straturile grele de zăpadă
dăunează plantelor în mai multe moduri, incluzând sufocarea, uscarea, descălțarea,
degerarea și înghețarea.
Sufocarea. Plantele de talie mică, cum este căpșunul, pot suferi de deficit de
oxigen atunci când sunt acoperite cu zăpadă densă și compactată. Când se sufocă,
se acumulează anumite substanțe toxice în zona de contact cu rădăcinile și tulpinile
și apare tendința de a inhiba difuzia de bioxid de carbon.
Seceta fiziologică și deshidratarea. Seceta de primăvară, apare uneori la
coniferele din zonele cu clima temperată rece, dar poate apărea și la speciile
pomicole pornite în vegetație la revenirea înghețurilor. Aceasta rezultă datorită
transpirației excesive și decalajului de timp dintre absorbția intensă a apei din sol
provocată de o perioadă de încălzire, atunci când solul este încă înghețat. Rezultatul
este un deficit de umiditate internă suficientă pentru a provoca moartea ramurilor,
sau a organelor vegetative și generative nou formate. Absorbția scăzută a apei la
plantele expuse la temperaturile joase, este efectul combinat al permeabilității
scăzute a membranelor rădăcinii și vâscozității crescute a apei. Acest lucru duce la
apariția unei rezistențe crescute la mișcarea apei în celulele vii ale rădăcinilor.
Descălțarea. Acest tip de leziuni sunt cauzate de stratul de sol superficial care
capătă o tendință de ridicare în sus de la poziția normală și provoacă întinderea
rădăcinilor sau chiar ruperea lor la un moment dat, atunci când planta este în
creștere. Uneori aceste rădăcini sunt împinse complet deasupra suprafeței solului.
După decongelare, este dificil pentru rădăcini să revină la poziția anterioară, iar
plantele pot muri din cauza deteriorării mecanice și uscare.
Degerarea. Plantele de origine tropicală sunt afectate de expunerea la un
îngheț ușor chiar numai pentru două-trei zile. Plantele călite de origine temperată
rezistă la înghețuri pentru perioade lungi de timp fără a suferi nici un prejudiciu.
Orezul, bumbacul sunt omorâte atunci când expuse la temperaturi apropiate de 0°C,
timp de aproximativ două-trei zile. Iarba de Sudan și alunele de pământ sunt afectate
de expunerea de scurtă durată la temperaturile de îngheț, dar se pot recupera în
cazul în care condițiile de temperatură favorabile revin la scurt timp după aceea.
Plantele de origine din climatul rece, cum ar fi grâul și soia sunt afectate atunci când
sunt expuse la răcire prelungită, dar se pot recupera odată cu revenirea de condiții
mai favorabile.
Vătămarea prin degerarea fructelor este de un interes deosebit, deoarece
acestea sunt adesea depozitate și transportate la temperaturi scăzute. Simptomele
provocate de leziunile prin degerare la fructe includ petele de suprafață, diferite
leziuni, modificările de culoare, susceptibilitatea la atacul microorganismelor
dăunătoare și scurtarea perioadei de depozitare. Fructele supuse la temperaturile
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scăzute nu se mai coc în mod normal. Temperatura critică la care are loc o dăunare
prin temperaturi scăzute este de 8 la 12°C pentru fructele tropicale, cum ar fi banane,
avocado, mango și între -1 până la 2°C pentru fructele de zonă temperată, cum ar fi
merele (Kozlowski, 1983).
Pagubele provocate de înghețuri. Părți ale plantelor sau plante întregi pot fi
omorâte sau afectate fără posibilitatea refacerii, ca urmare a înghețării efective a
țesuturilor. Pagubele sunt cauzate de formarea cristalelor de gheață, în primul rând
în spațiile intercelulare și apoi în interiorul celulelor. Gheața din interiorul celulelor
cauzează rănirea prin deteriorarea mecanică distrugând structura protoplasmei și
membranelor plasmatice. Înghețarea apei în spațiile intercelulare provoacă
extragerea apei din sucul celular și accentuarea deshidratării cauzează moartea
celulelor.
Într-un studiu privind dăunările provocate de geruri pomilor din Ungaria, Szabo
și colegii săi (1995) au constatat că, caisul este cel mai puțin rezistent dintre speciile
sâmburoase cultivate în Ungaria. La căpșun, florile devin tot mai sensibile la îngheț,
pe măsură ce evoluează stadial (Ki și Warmund, 1992). În Belarus (Kozlovskaya și
Myalik, 1998), gradul de afectare e merilor și perilor din pepiniere datorită
temperaturilor scăzute este variabil. Puieții hibrizi de măr sunt mai grav afectați de
temperaturile scăzute decât alte descendențe. În cazul părului, dăunările a fost mai
severe pentru răsaduri cu un sistem de rădăcină fasciculat superficial decât la cei cu
un sistem de înrădăcinare pivotant.
Înghețurile: pagube și metode de combatere. Înghețurile pot constitui un
accident climatic care provoacă daune considerabile asupra recoltelor din culturile
zonelor climatice temperate și subtropicale.
Atunci când temperatura aerului scade sub 0°C, culturile sensibile pot fi
afectate, cu urmări semnificative asupra producției. De exemplu, în Statele Unite ale
Americii, există pierderi mai mari din punct de vedere economic datorate înghețului
decât cele generate de orice alt fenomen meteorologic (White și Haas, 1975). Prin
urmare, impactul asupra agriculturii și economiei locale este adesea devastator.
Riscul de îngheț este un factor de stres foarte important pentru agricultură.
Temperaturile sub pragul de îngheț limitează durata sezonului de vegetație și sunt
responsabile pentru reducerea cantității și a calității recoltelor culturilor agricole.
Culturile sensibile pot suferi pierderi grave chiar la temperaturi peste punctul de
îngheț, de asemenea. În acest din urmă caz, temperatura minimă este critică.
Dintre toți factorii meteorologici care afectează agricultura, temperatura
minimă este printre cei mai variabili în spațiu. Riscul poate fi redus prin gestionarea
atentă a culturilor și printr-o reacție eficientă la previziunile meteorologice. Înghețurile
târzii de primăvară și cele timpurii de toamnă implică, de obicei, temperaturi minime
doar cu puțin sub punctul de îngheț. În aceste situații măsurile preventive pot fi cele
mai eficiente. Prin evitarea cu succes a unui singur îngheț timpuriu (ex. înghețurile
timpurii de toamnă), perioada de vegetație poate fi prelungită cu multe săptămâni în
beneficiul plantelor de cultură (utilă mai ales în cazul speciilor cu recoltare târzie).
Deși este în mod clar un fenomen foarte important, informațiile cu privire la
modul de a proteja culturile de îngheț sunt relativ limitate. Prin urmare, există o
nevoie de o sursă disponibilă pe scară largă, simplificată, de informații pentru a ajuta
fermierii în abordarea acestei probleme serioase.
Cele mai multe probleme cauzate de acest fenomen pot fi evitate prin
înțelegerea în mod corespunzător a caracteristicilor înghețului, folosind informații de
avertizare timpurie cu privire la apariția înghețului și prin adoptarea unor măsuri de
protecție la îngheț. Pentru aceasta, planificarea trebuie să înceapă înainte de
înființarea culturilor. Înghețul este un accident meteorologic ce apare atunci când
temperatura mediului scade sub punctul de îngheț al apei. Acesta poate fi un îngheț
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alb (de asemenea, cunoscut sub numele de brumă) sau un îngheț negru. Bruma
apare atunci când vaporii de apă din atmosferă îngheață sub formă de cristale mici,
pe suprafețele solide. Înghețul fără brumă (negru) apare când se formează doar
puține sau nu se formează deloc cristale de gheață pe plante, deoarece aerul din
atmosfera inferioară este prea uscat, dar efectul dăunător al temperaturilor scăzute
asupra vegetației este același cu cel al brumei.
Înghețurile apar prin procesele fizice de radiație și răcire advectivă. Acestea
sunt denumite în continuare înghețuri radiative și respectiv înghețuri advective
(Wickson, 1990).
Înghețul radiativ apare atunci când în condiții de cer senin și atmosferă
calmă (vânturi cu viteze mai mici de 8 km/h) apare o inversare de temperatură și
valori apropiate de punctul de îngheț al suprafeței subiacente. Grosimea stratului de
inversie variază între 10-50 m. Termenul de inversiune provine de la condițiile
atmosferice, fiind inversă față de starea normală din timpul zilei în care temperatura
aerului scade cu înălțimea. Plantele pot fi protejate cu succes de înghețurile
radiative.
Înghețurile advective apar atunci când o masa de aer rece invadează o zonă
relativ caldă in timp foarte scurt. În timpul înghețurilor advective, vânturile pot avea
viteze mai mari de 7 km/h și pot exista perioade cu nori. În timpul advecțiilor, masa
de aer rece poate avea o grosime de la 150 la 1.500 m. Plantele pot fi protejate de
înghețurile advective într-o măsură limitată.
Înghețurile mixte (advectiv-radiative) se formează în urma invaziilor maselor
de aer rece a căror temperatură continuă să scadă în cursul nopţii, prin efecte de
radiaţii. În aceste condiţii temperatura poate coborî noaptea de la 0°C pînă la 4°C şi chiar -6°C. În cursul zilei temperatura poate ajunge la 10°C, 15°C sau 20°C.
Cum se pierde căldura? Pierderile de căldură primare, care pot duce la
înghețuri au loc la suprafața pământului - de la sol, apă, covorul de plante și așa mai
departe. Căldura este îndepărtată de la suprafața solului prin radiația terestră
invizibilă de lungime mare de undă, care se înalță în spațiu. Pe timp de noapte există
puține radiații incidente (venite din atmosferă) care să compenseze această pierdere
de căldură, care continuă până după răsăritul soarelui. Din acest motiv, temperaturile
minime apar de obicei în primele ore ale dimineții. Norii atunci când acoperă cerul
reduc ritmul de pierdere al căldurii de la sol, datorită faptului că aceștia absorb parțial
radiația terestră pierdută de la suprafața solului și o radiază înapoi spre pământ.
Aerul se răcește începând de la suprafața solului. Când suprafața pământului
se răcește, aerul adiacent este răcit la rândul său prin conducție. Starea solului este
foarte importantă în determinarea intensității răcirii aerului. Solurile umede, mai
intens compactate, se vor răci treptat, deoarece căldura îndepărtată de la suprafața
de radiație este înlocuită în parte de căldura provenită din straturile adânci mai calde
și propagată prin conducție spre suprafața solului. Solul acționează ca un rezervor de
căldură, stabilizând temperatura straturilor inferioare ale aerului. În cazul în care solul
este uscat sau intens afânat, acesta este un slab conductor de căldură din straturile
mai calde din adâncime. Acest lucru înseamnă că suprafața se poate răci intens,
fiind mai mult sau mai puțin izolată de straturile de sol mai calde din profunzime. În
consecință, riscul de îngheț este mai mare pe solurile uscate și afânate. Acest lucru
este valabil, de asemenea, pentru solurile bogate în turbă sau puternic fertilizate
organic cu gunoi de grajd cu multe resturi organice nedescompuse la suprafață, etc.
O pătură de resturi vegetale sau un covor vegetal dens generează un efect
similar. O ilustrare comună o constituie localizarea brumei, care apare pe iarbă în
nopțile clare, în timp ce terenurile adiacente cu soluri fără ierburi rămân ferite de
îngheț. O secțiune a lucrării, care va fi prezentată într-un alt subcapitol, va descrie
tehnicile de întreținere a solului pentru prevenirea cu succes a apariției înghețurilor.
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Viteza vântului este foarte importantă în determinarea temperaturii minime. În
general, cu cât viteza vântului va fi mai mică, cu atât temperatura din timpul nopții va
fi mai coborâtă. În condiții de calm sau aproape calm, doar un strat foarte superficial
de aer de lângă suprafața solului, va fi puternic răcit de jos. Acest fenomen în care
aerul rece stă la baza aerului cald se numește o inversiune termică. Cu toate
acestea, atunci când există vânt, amestecul turbulent tinde să diminueze intensitatea
răcirii prin răspândirea efectului de răcire într-un strat mai gros de aer. Cele mai
scăzute temperaturi pe timp de noapte sunt favorizate în cerul senin și de calmul
atmosferic (lipsa vântului).
Drenajul aerului rece. În nopțile calme, stratul superficial de aer rece, dens,
care se formează aproape de suprafața solului va tinde să curgă de-a lungul curbelor
de relief descendente, în cazul în care terenul nu este complet nivelat. Acest
fenomen este cunoscut sub numele de drenaj de aer rece. Acesta are o influență
majoră asupra distribuției temperaturilor minime, făcând unele zone mult mai
predispuse la înghețurile târzii sau timpurii decât altele din imediata apropiere. Cel
mai rece aer se stabilește în zonele depresionare, numite de obicei gropi de îngheț
sau buzunare de îngheț, sau este îndepărtat în alte zone în situația în care aerul rece
de drenaj este obstrucționat în curgerea sa de orice fel de obstacol, fie el natural sau
antropic.
Pe scară mică, efectele drenajului aerului rece pot fi vizibile în dăunările
provocate de îngheț foarte variabile observate chiar într-o livadă de dimensiuni medii.
Cele mai mici zone sunt cel mai grav afectate în timp ce porțiuni mai mari pot scăpa
de toate formele de daune provocate de îngheț. Acest lucru subliniază importanța
considerării topografiei atunci când alegem terenurilepentru livezi (figura 31). Pe o
scară mai mare, câmpuri întregi pot fi afectate. Chiar dacă pantele implicate sunt
foarte line, unele terenuri ar putea fi mult mai potrivite pentru culturile sensibile și cele
cu un lung sezon decât altele din apropiere.

a)

b)
Figura 31. Modul în care se produce drenajul aerului rece.
a) livadă aflată pe traseul aerului rece și b) adăpostită
(http://www.fao.org/docrep/008/y7223e/y7223e0c.htm)
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O diferență a temperaturii medii a minimelor de cel puțin 1°C de la o locație la
alta, corespunde unei diferențe de una până la trei săptămâni în lungime a sezonului
de creștere. A se vedea următoarele două exemple: Situația A – vale superficială, de
câțiva kilometri lățime, cu 30, 50 de metri adâncime, pantă medie, mai puțin de 1:300
(abia vizibilă).În nopțile senine și calme, temperatura va scădea cu aproximativ 2°C
per kilometru dacă ne îndreptăm spre cea mai joasă parte a văii, sau cu aproximativ
0,5°C, pentru fiecare 10 metri de coborâre pe verticală. Acest areal de îngheț are
aproape 1,6 km extindere, și are o perioadă medie liberă de îngheț cu 20-30 zile mai
scurtă decât zonele învecinate, de la o milă distanță, cu un bun drenaj al aerului
rece. Situația B – deal cu pantă uniformă mai accentuată, spre un bazin de aproape
1,6 km diametru, diferența de înălțime de aproximativ 45 de metri pe o distanță
orizontală mai miă, de numai 1 km. Perioada fără îngheț în bazin este cu aproximativ
75 zile mai scurtă decât pe cumpăna apelor (creastă), pe o distanță de doar 1,6 km.
Aceste exemple au scos în evidență faptul că într-o depresiune de mică extindere
(doar 1-1,5 km diametru), față de una mult mai extinsă (câțiva kilometri diametru),
numărul de zile cu înghețuri va fi aproape dublu, chiar dacă diferența de cotă este
aceeași (în primul caz panta versanților este mai accentuată).
Dăunările provocate plantelor de înghețuri. Vătămarea plantelor prin
acțiunea înghețurilor apare deoarece acestea duc la înghețarea țesuturilor vegetale.
Înghețarea țesuturilor plantelor este un proces fizic care depinde de intensitatea și
durata temperaturilor nocturne la care plantele sunt expuse și stadiul de creștere al
plantelor (Jamieson, 1986; Woodruff, Douglas, și franceză, 1997). Plantele verzi
conțin în principal apă, și la congelare, apa se extinde și rupe pereții celulelor din
țesuturile vegetale. Datorită prezenței compușilor chimici din sevă, țesuturile plantei
îngheață la temperaturi sub 0°C, temperatura de îngheț a apei. Când gheața se
topește, apa se scurge din celule. Ruperea celulelor și scurgerile de apă duc la
moartea țesuturilor, dând un aspect tipic de arsuri pe plante.
Plantele prezintă simptome diferite de dăunări prin îngheț, în funcție de etapa
în care are loc înghețul. De exemplu la grâu, leziunile nu prea extinse, din perioada
creșterii frunzelor nu vor afecta producția culturilor, deoarece plantele pot compensa
aceste pierderi. Cu toate acestea, un leziunile provocate de îngheț în timpul alungirii
tijei pot reduce substanțial producția finală. Afectarea frunzelor poate apărea la orice
stadiu de dezvoltare și frunzele înghețate vor apărea mai închise la culoare. Frunzele
ușor rănite vor avea vârfuri galbene, și nu ar trebui confundate cu simptomele
provocate de stresul datorat nutrienților (Youiang și Ellison, 1996). Tulpinile rănite
apar decolorate și adesea distorsionate lângă noduri. În etapa de pornire în
vegetație, prejudiciul cauzat de îngheț poate deteriora părțile reproducătoare.
Metode de protecție împotriva înghețurilor. Metodele de protecție la îngheț
pot fi împărțite în forme pasive și active (Powell și Himelrick, 1998. Mavi, 2000).
Protecția pasivă implică metode, cum ar fi selectarea terenurilor (zonarea și
microzonarea), gestionarea drenajului aerului rece și selecția speciilor și soiurilor
cultivate și mai multe practici culturale, cum ar fi tăierea pomilor, forma coroanei,
protejarea pomilor, evitarea cultivării solului, eliminarea culturilor de acoperire,
acoperirea solului, văruirea trunchiurilor pomilor. Aceste metode nu necesită
cheltuieli cu surse de energie externe. Metodele pasive sunt de obicei mai puțin
costisitoare decât metodele active și de multe ori beneficiile sunt suficiente pentru a
elimina nevoia de protecție activă.
Sistemele de protecție activă compensează pierderea de energie radiantă prin
utilizarea unor metode, cum ar fi irigarea, încălzitoarele și mașinile de vânt. Metodele
active necesită energie din afară pentru a opera. Alegerea adecvată a unei metode
de protecție depinde de mulți factori, cum ar fi amplasamentul culturilor, avantajele și
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dezavantajele metodelor de protecție, costurile relative și principiile de funcționare
ale metodei de protecție.
Temperaturile critice, în funcție de specie și fenofază sunt prezentate în
tabelul 10.În general, valorile temperaturilor critice (Tc), reprezintă temperaturile la
care, la nivelul mugurelui, florii sau fructelor mici, s-a observat un nivel cunoscut de
daune.
Cu toate acestea, este dificil de măsurat sensibilitatea țesuturilor plantelor, iar
aceste temperaturi sunt susceptibile să difere de temperatura aerului, pe care
producătorii o măsoară în mod tipic.
Cu excepția fructelor mari (de exemplu mere), temperatură pentru muguri, flori
și fructele mici tinde să fie mai mică decât temperatura aerului, așa că metodele
active de protecție trebuie să fie pornite și oprite la temperaturi mai mari decât cele
ale aerului indicate în tabelul 10. Pentru fructe mari, cum ar fi merele, perele,
temperatura aerului seara scade de multe ori mai repede decât temperatura fructelor,
astfel încălzitoarele sau mașinile eoliene trebuie pornite atunci când temperatura
aerului este la, sau puțin sub temperatura Tc. Valorile Tc din tabelul 10 furnizează
linii directoare pentru calendarul metodelor de protecție activă, dar valorile trebuie
utilizate cu precauție din cauza altor factori care pot influența rezistența la ger a
organelor florale, cum ar fi diferența dintre temperatura plantelor și a aerului; gradului
de călire și concentrația în bacterii de nucleare a gheții.
Alegerea terenului (amplasamentului). Sunt implicați mulți factori pentru
crearea unei zone cu temperaturi foarte scăzute. Înainte de a planifica o cultură
perenă sau o livadă, cea mai bună metodă de protecție la îngheț este o selecție
atentă a amplasamentului. Terenul ar trebui să fie selectat ținând cont de condițiile
climatice existente în respectiva locație, panta acestuia, precum și de caracteristicile
solului. Când conținutul de apă al solului este apropiat de capacitatea de câmp (de
exemplu o zi sau două după umectarea bună a solului), solurile au cele mai
favorabile condiții pentru transfer de căldură și de depozitare. Există posibilitatea
acumulării aerului rece în mici incinte sau în spatele barierelor naturale sau artificiale,
cum ar fi garduri, garduri vii și zone împădurite (Hutton, 1998). Astfel de incinte nu
sunt cele mai bune locații pentru plantarea de livezi și culturi sensibile la ger. Aceste
incinte depresionare pot fi identificate din hărțile topografice, prin colectarea de date
de temperatură și localizarea lor acolo unde este un nivel redus de ceață.
Depresiunile de dimensiuni mici au în mod constant nopți mai reci, când cerul este
senin și vântul este slab, pe parcursul întregului an. În consecință, măsurătorile de
temperature, pentru a identifica locuri reci, pot fi făcute în orice moment al anului.
Este de dorit să se procedeze la eliminarea sau tăierea arborilor care creează
baraje de aer rece. Dacă un site are un bun drenaj al aerului rece, atunci este foarte
probabil să fie un teren pe care se va obține o producție bună, fiind ferit de daunele
provocate de îngheț, atunci când ele sunt cauza pierderii recoltelor. Pomii sensibili la
înghețuri sunt, de obicei, plantați pe pantele dealurilor, pe care aerul rece se scurge
rapid la partea de jos a văii. Astfel de terenuri sunt, de obicei, cu 2 și 4°C mai calde
în timpul înghețurilor radiative. Prin urmare, ar trebui să se evite o plantare în puncte
joase (depresiuni), cu excepția cazului în care sunt incluse în strategia de
management pe termen lung, metode active adecvate de protecție cu cost eficient.
Cel mai bun mod de apărare a pomilor împotriva înghețurilor de orice fel este
amplasarea corectă a plantaţiilor pe formele de relief. Se vor exclude de la plantare,
mai ales pentru cais, piersic, nuc și pentru soiurile sensibile la îngheț de la celelalte
specii, fundul văilor şi depresiunile mai ales cele închise.
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Tabelul 10
Temperaturile critice pentru apariția dăunărilor cauzate de înghețuri la speciile pomicole, după o expunere de 30 minute*
Pentru o recoltă normală sunt necesari cel puțin 50% muguri viabili la cireș și vișin
și cel puțin 10-15% la măr, păr și piersic
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* După: Marion Murray (2011). CriticalTemperatures for Frost Damage on FruitTrees. IPM-012-11, February 2011. Utah State University Extensionand Utah
PlantPest Diagnostic Laboratory
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Studiul drenajului aerului rece și buna distribuire a acestuia, este un demers
foarte important. Arborii, arbuștii, movilele de pământ, stivele de fân și gardurile sunt
uneori folosite pentru a controla curgerea aerului rece în jurul zonelor agricole și
amplasarea corectă poate diminua pericolul potențial de îngheț. Un studiu atent al
hărților topografice poate preveni adesea daunele majore ale înghețului. De
asemenea, utilizarea de grenade fumigene sau alte dispozitive generatoare de fum
pentru a studia fluxul de aer rece pe pantă în jos, pe timp de noapte poate fi
informativ. Aceste studii trebuie să se facă pe nopți cu caracteristici de îngheț, dar nu
neapărat atunci când temperatura este sub zero grade Celsius. Odată ce modelul de
curgere, de drenaj de aer rece, este cunoscut, plasarea corectă a diverselor
obstacole poate oferi un grad ridicat de protecție. În cazul în care o livadă există deja
într-un loc rece, există mai multe practici de management care ar putea ajuta la
reducerea șanselor de îngheț. Orice obstacole care frânează drenajul în josul pantei
a aerului rece de pe terenul unei livezi ar trebui eliminate. Aceste obstacole pot fi
garduri vii, garduri, baloturi de fân sau vegetație densă situată pe partea curbei
descendente a câmpului. Nivelarea terenului poate uneori îmbunătăți drenajul aerului
rece printr-o livadă, în așa fel încât aerul rece de intrare să continue să treacă prin
plantație. Pentru a favoriza drenajul natural al aerului rece, rândurile în livezi și vii ar
trebui să fie orientate pentru a favoriza scurgerea acestuia.
Cu toate acestea, avantajele provenite de la orientarea rândurilor culturii în
sporirea drenajului aerului rece, trebuie să fie contrabalanseze dezavantajele
generate din cauza eroziunii și altor inconveniente. Terenurile înierbate și miriștea în
zonele de pantă de deasupra livezii pot determina răcirea aerului și vor spori drenajul
aerului rece într-o plantație aflată mai jos. Temperatura aerului măsurată în vii și
livezi cu sistemul de întreținere al solului înierbat este de obicei cu 0°C și 0,5°C mai
coborâtă decât în viile și livezile cu sol lucrat, în funcție de condițiile de sol și de
vreme. Fără plante de cultură, diferențele ar fi, probabil, mai mari. Prin urmare,
existența solului lucrat și tasat într-o plantație va aduce, în general, temperaturi
superioare în aer și o probabilitate mai mică de dăunare prin drenajului aerului rece
în cultură.
Soiuri rezistente la înghețuri. Plantarea de soiuri și varietăți rezistente la îngheț
este o abordare utilă pentru a evita apariția pagubelor datorate înghețului la pomii
fructiferi și culturile de câmp. S-ar putea alege soiurile în care a fost încorporată
rezistență genetică la stresul provocat de înghețuri. Cultivatorii trebuie să se
informeze din publicațiile de extensie disponibile despre soiurile, care ar putea rezista
la temperaturile scăzute. Pentru livezi, este important să alegem plante care înfloresc
târziu pentru a reduce probabilitatea de apariție a daunelor provocate de îngheț,
precum și pentru a selecta plante care sunt mai tolerante la îngheț. De exemplu,
pomii și vița de vie de obicei nu suferă daune din cauza înghețării trunchiului,
ramurilor sau mugurilor latenți, dar ei sunt frecvent și intens afectați de înghețuri
atunci când mugurii, florile și fructele se dezvoltă. Selecționare speciilor și soiurilor de
pomi care au un repaus al mugurilor și o înflorire mai târzie oferă o protecție bună
pentru că probabilitatea și riscul de dăunare prin îngheț crește rapid în primăvară,
odată cu avansul fenologic. În cazul în care nu pot fi evitate temperaturile de îngheț,
atunci selectați culturi pentru a fi plantate pe baza toleranței lor la temperaturile
coborâte.
Optimizarea datelor de semănat. Cea mai bună și cea mai eficientă strategie
pentru a salva culturile de câmp de îngheț este alegerea datelor optime pentru
înființarea culturilor. Când culturile intră în perioada de înflorire și în etapa de formare
a boabelor, toleranța lor la îngheț este redusă drastic. Dacă datele de însămânțare
ale culturilor sunt reglate în așa fel încât aceste etape nu se încadrează în perioada
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cu înghețuri frecvente, atunci se evită acțiunea distrugătoare a înghețurilor. În cazul
grâului, este necesar ca anteza să apară după perioada cu risc ridicat de îngheț.
Păstrarea căldurii în soluri. Frecvența înghețurilor și intensitatea lor este mai
mare în livezile în care solul este cultivat, uscat și acoperit cu buruieni sau mulci față
de livezile în care solul este umed, compact, și liber de buruieni (Johns, 1986). Acest
lucru se datorează faptului că solul lucrat sau liber de buruieni, compact și umed
acumulează mai multă căldură în timpul zilei decât solul care este acoperit, umbrit
(cu mulci la suprafață) și uscat. Pe timp de noapte această căldură este eliberată în
straturile inferioare ale aerului din jurul plantelor de cultură și pomilor fructiferi,
minimizând daunele provocate de îngheț. Aerul este un slab conductor termic și are o
căldură specifică scăzută, astfel încât solurile cu mai multe și mai mari spații cu aer
vor avea tendința de a transfera și stoca mai puțină căldură.
Când solurile sunt uscate, există mai multe spații de aer, care inhibă transferul
de căldurii și depozitarea ei. Prin urmare, în anii secetoși, protecția la îngheț este
îmbunătățită prin umectarea solurilor uscate. Scopul este de a menține conținutul de
apă din sol aproape de capacitatea de câmp, care este de obicei conținutul de apă
de la 1 la 3 zile de la umezirea completă. Nu este necesar să udăm solul profund,
deoarece cele mai multe zile de transfer de căldură și de depozitare implică doar
primii 30 de cm. Udarea solului va face de multe ori culoarea mai închisă și crește
absorbția radiației solare. Cu toate acestea, atunci când suprafața este umedă,
atunci și evaporarea este, de asemenea, crescută și pierderile de energie prin
evaporare tind să contrabalanseze beneficiile absorbției radiației. Cel mai bine este
să se ude solurile uscate înainte de îngheț, astfel încât soarele să poată încălzi
suficient solul.
Buruienile permanente cresc incidența înghețurilor în trei moduri: prin
umbrirea solului, care împiedică fluxul de căldură spre sol, prin uscarea solului,
precum și prin creșterea suprafeței radiante reci care vine aproape de nivelul
fructelor. Mulciul în strat gros crește incidența înghețurilor prin faptul că împiedică
fluxul de căldură spre sol în timpul zilei și provoacă încetinirea fluxului de căldură în
partea de sus a paielor în timpul nopții. Un sol cultivat uscat crește incidenta
înghețurilor, deoarece cultivarea creează mai multe spații cu aer în sol, care
acționează în calitate de straturi izolante și împiedică fluxul de căldură al solului,
reducând și procesul de stocare al căldurii în timpul zilei.
Pentru protecția la îngheț pasivă, este mai bine să eliminăm toată vegetația
(culturile de acoperire) din livezi și podgorii. Eliminarea culturilor de acoperire va
spori absorbția radiațiilor la sol, care îmbunătățește transferul de energie și procesele
de depozitare. Culturile de acoperire sunt de asemenea cunoscute pentru
concentrațiile lor superioare în bacterii care constituie nuclee de îngheț în multe livezi
și culturi de viță de vie, astfel încât prezența vegetației în livezi și podgorii crește
concentrațiile bacteriilor și, prin urmare, potențialul apariției dăunărilor din cauza
înghețului. În general, cositul, cultivarea și stropirea cu erbicide sunt metode pentru a
elimina stratul de vegetație. Dacă este posibil, culturile de pomi trebuie să fie cosite
suficient de devreme pentru a permite resturilor vegetale să se descompună sau
acestea să fie eliminate din livadă.Cultivarea solului trebuie să se facă înainte de
sezonul de îngheț și solul ar trebui să fie compactat și irigat în urma cultivării pentru a
îmbunătăți transferul de căldură și depozitarea acesteia.
Prin urmare, păstrarea solului umed cu irigări frecvente, menținerea acestuia
liber de buruieni și compactarea lui cu mijloace mecanice este cea mai bună tehnică
pentru a minimiza daunele provocate de îngheț în livezi și vii.
Covorul vegetal. Plantarea unor arbori cu coroana mare în livezi oferă o
oarecare protecție la îngheț. Curmalii în California și pinii în sudul statului Alabama
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sunt folosiți ca acoperiș cu coronamentul lor pentru protejarea plantațiilor de citrice
(Perry, 1994)
Adăpostirea este de obicei folosită pentru a proteja culturile de legume de
daunele provocate din cauza înghețului. Pentru aceasta sunt atașate scuturi de
hârtie grosieră maro până peste vârfurile tulpinilor pe partea de nord a rândurilor de
plante orientate est-vest. Câmpurile prezintă un aspect de perie. În timpul zilei
scuturile reflectă radiația solară spre plante și sol și acționează ca paravânturi
împotriva vântului rece, iar noaptea se reduce pierderea de radiații de la nivelul
solului spre cer. Acoperișurile țesute sau lipite din mai multe straturi din polipropilenă
de diferite grosimi sunt printre cele mai noi forme de protecție utilizate la culturile de
legume. În funcție de materialul utilizat, sunt atinse mai multe grade de protecție.
Copolimerii de plastic alb au oferit protecție în pepiniere, dar nu sunt utilizați pentru
culturile de legume și fructe. Covoarele protectoare ușoare și de greutate medie
asigură o protecție excelentă pentru culturile de talie joasă, cum ar fi căpșunii.
Plantele în rândurile acoperite sunt mai calde decât dacă ar fi expuse sub
cerul senin și, prin urmare, crește cantitatea de radiații cu undă lungă pe timp de
noapte și în plus se reduc pierderile de căldura de la sol prin convecție in aer. Sunt
utilizate în mod obișnuit acoperiri detașabile cu paie și materiale sintetice. Din cauza
costurilor cu forța de muncă, această metodă este folosită în principal în culturile cu
plante mici, scurte care nu necesită un cadru solid de susținere. Uneori, apar
probleme legate de boli din cauza ventilației deficitare.Acoperirea parțială a viței de
vie cu polietilenă neagră a fost practicată pentru a crește temperatura aerului de
lângă frunziș cu mai mult de 1,5°C. Cu toate acestea, materialul plastic transparent
este, în general, mai eficace.
Vopsirea trunchiului pomilor. Scoarța pomilor crapă uneori, atunci când în
perioada de repaus facultativ, există fluctuații mari de temperatură de la o zi însorită
și caldă, la o noapte geroasă (este afectat cambiul). Vopsirea trunchiurilor cu vopsele
albe rezistente la apă pe bază de latex,în anul interior în toamnă târziu, când
temperatura aerului este peste 10°C va reduce această problemă. Vopseaua albă,
izolarea și alte împachetări sunt deja aplicate în scopul îmbunătățirii rezistenței la
îngheț la piersici. Vopseaua sau împachetările scad temperaturile cambiului la
sfârșitul iernii provocate de radiațiile solare din timpul zilei, și îmbunătățesc rezistenta
la ger. Înfășurarea trunchiurilor pomilor cu materiale izolatoare (de exemplu,
materiale care conțin spații de aer care împiedică transferul de căldură), va proteja
pomii tineri de daune din cauza gerurilor și posibil pieire. Se recomandă utilizarea
unor materiale izolatoare care nu absorb apa, iar trunchiurile ar trebui să fie
înfășurate de la suprafața solului pe o înălțime cât mai mare posibil. Fibra de sticlă și
ambalajele de izolare din poliuretan cu rezistență mare la transferul de căldură vor
oferi cea mai bună protecție dintre materialele disponibile în comerț. De obicei,
învelitorile trunchiurilor sunt îndepărtate după 3 până la 4 ani. Principalul dezavantaj
la învelirea trunchiului este potențial crescut pentru atacul bolilor. Aplicarea sprayurilor cu fungicid înainte de învelire ajută la reducerea problemelor cauzate de boli.
Fertilizarea. Plantele cu frunze căzătoare fructifere, cum ar fi piersicul, care nu
sunt bine alimentate din punct de vedere nutrițional, mai ales în ceea ce privește
azotul, sunt mai expuse dăunării prin acțiunea înghețurilor. Mugurii floriferi al speciilor
defectuos sau puțin fertilizate sunt mai puțin sănătoși și mai ușor deteriorați de ger.
Folosind aplicarea azotului la mijlocul verii sau după recoltare se poate induce o
creștere și dezvoltare mai puternică a mugurilor de rod ai pomilor și unele întârzieri în
înflorire în special la sâmburoase, cum ar fi piersicul. Cu toate acestea, speciile de
pomi cu cerințe mai scăzute în ceea ce privește fertilitatea, cum ar fi mărul și părul,
nu necesită în mod normal fertilizare la mijlocul sau la sfârșitul verii Astfel de aplicări
de îngrășăminte favorizează productivitatea afinelor (Perry, 1994).
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Pomii debilitați sunt mai sensibili la daunele provocate de înghețuri și
fertilizarea îmbunătățește starea lor fiziologică. De asemenea, pomii care nu sunt
fertilizați în mod corespunzător tind să-și piardă frunzele mai devreme în toamnă și
florile mai devreme în primăvară, ceea ce crește sensibilitatea la daunele datorate
înghețului. Cu toate acestea, relația dintre nutrienții specifici și rezistența crescută
este obscură, iar literatura de specialitate conține multe contradicții și interpretări
parțiale. În general, fertilizarea cu azot și fosfor înaintea unui îngheț favorizează
creșterea și sporește sensibilitatea la înghețuri. Pentru a spori rezistența plantelor,
evitați aplicările de îngrășăminte cu azot la sfârșitul verii sau începutul toamnei. Cu
toate acestea, fosforul este de asemenea important pentru diviziunea celulară și, prin
urmare, este important pentru recuperarea țesuturilor după îngheț. Potasiul are un
efect favorabil asupra bilanțului apei și asupra fotosintezei la plante. Cu toate
acestea, cercetările sunt împărțite cu privire la avantajele potasiului pentru protecția
la îngheț.
Substanțele chimice. Au fost testate unele materiale ieftine, care ar putea fi
depozitate ușor până la folosire și sunt portabile și ușor de aplicat pentru a asigura o
protecție eficientă la îngheț. Posibilitățile de utilizare a substanțelor crio-protectoare,
anti-transpirante și a regulatori de creștere sunt încurajatoare.
Au fost examinate o serie de materiale care ar putea schimba punctul de
congelare al țesuturilor plantelor, să reducă numărul bacteriilor care constituie nuclee
de congelare și astfel să împiedice înghețarea, sau materiale care frânează creșterea
și astfel să întârzie decălirea. Cu toate că sunt promovate mai multe produse ca
materiale de protecție la îngheț, nici unul dintre materialele disponibile în comerț nu a
rezistat cu succes controlului efectuat cu teste științifice. Cultivatorii trebuie să fie
foarte atenți cu privire la acceptarea cererilor de promovare ale acestor materiale
(Ullio, 1986; Powell și Himelrick, 1998).
Aplicarea regulatorilor de creștere, care ar putea crește rezistența la înghețuri
a bobocilor și florilor, întârzierea înfloririi sau ambele par să fie măsuri de perspectivă
în acest moment. Printre regulatorii de creștere testați, numai etephonul compus ce
eliberează etilenă a demonstrat o acțiune semnificativă (Gallasch, 1992; Powell și
Himelrick, 1998). Etephonul crește rezistența la iernare a mugurilor floriferi și
provoacă întârzierea înfloririi soiurilor de piersici cu patru până la șapte zile. Acesta a
demonstrat aceleași efecte și asupra soiurilor de cireș. În Statele Unite, etephonul a
fost etichetat la nivel federal pentru utilizare la cireș și este acceptat în câteva state și
pentru utilizare la piersic.
Metode de protecție activă - compensează pierderea de energie radiantă
prin diferite metode:
Irigarea. Irigarea este cea mai veche metodă, cea mai populară și cel mai
eficient mijloc de protecție la îngheț. Irigarea se face cu aspersoare montate
deasupra sau sub coronamentul culturilor. Stropirea coroanelor cu apă degajă
căldura latentă de înghețare atunci când apa se transformă din lichid în gheață. Atâta
timp cât gheața se formează, căldura latentă eliberată de apă compensează eficient
căldura pierdută de culturi către mediul înconjurător,prin aerul aflat sub pragul de
îngheț.
Pentru cele mai multe situații, aspersoarele (miniaspersoarele) care se rotesc
o dată în fiecare minut și distribuie o normă de udare de 2 până la 4 mm de apă pe
oră este suficientă. O sursă de energie de rezervă este esențială, deoarece o pană
de curent poate fi devastatoare în perioada cu temperaturi negative. După ce a
început aplicarea udării (tabelul 11), irigarea trebuie să continue până când radiația
solară directă cade pe pomii din plantație (Wickson, 1990). În timpul celorlalte
anotimpuri aspersoarele pot fi folosite pentru răcirea prin evaporare, răcirea
artificială, întârzierea înfloririi, prevenirea căderii fructelor, împotriva apariției leziunilor
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pe fructe sub formă de arsuri solare și pentru îmbunătățirea colorării fructelor
(Spieler, 1994).
Tabelul 11
Temperaturile de pornire a instalațiilor de irigare împotriva înghețurilor, în
funcție de temperatura punctului de rouă măsurată în aerul din livadă
Temperatura
punctului de
rouă (°C)
Temperatura
de pornire a
irigării (°C)

-9,5

-9,0

-8,5

-8,0

-7,5

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,0

-1,5

4,0

4,0

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

Aspersoarele plasate sub coroana pomilor sunt frecvent utilizate pentru
protecția la îngheț a culturilor de pomi dinregiuni în care temperaturile minime nu sunt
prea reduse, fiind necesară doar o protecție ușoară. În plus față de costurile mai
reduse pentru instalare și operare, se poate, de asemenea,utiliza sistemul de irigare,
cu mai puține probleme legate de favorizarea atacului bolilor, având, deci mai
multeavantajele
față
de
aspersoarele
montate
deasupra
coroanelor.
Ruperearamurilor din cauza încărcăturii cu gheață, saturarea cu apă a solurilor și
băltirea apei, funcționarea defectuoasă și întreruperea aplicării apei, nu mai
constituieprobleme pentru aspersoarele de sub coronament, acestea având norme
de aplicare mai mici (2.0 - 3.0 mm/h). Pentru aspersoarele montate sub coroana
pomilor, principiul protecției anti-îngheț este de a aplica apă la o frecvență și normă
de udare care să mențină temperatura suprafeței solului aproape de 0°C. Acestlucru
provoacă creșterea cantității de radiații de undă lungă provenite de la sol și transferul
de căldură substanțial mărit la plantele de cultură în raport cu o cultură neprotejată.
Prin aspersoarele montate sub coronamentul pomilor, care se aplică mai
puțină apă decât prin aspersoarele convenționale, în ideea de a menține doar
pământul de sub plante aproape de 0°C, în scopul de a se concentra și de a
sporiradiațiile de la sol și transferul de căldură latentă de înghețare a apei la
suprafața solului, în sus spre plante.
Sursele de căldură. Încălzirea aerului din livezi ca măsură de protecție
împotriva înghețului a fost promovată de secole. Costul ridicat al combustibilului și
reglementările privind protecția mediului, au furnizat în ultimul timp un motiv ca
cultivatorii să se orienteze spre alte metode. Există și unele avantaje la utilizarea
încălzirii. Cele mai multe încălzitoare sunt concepute pentru a arde ulei și pot fi
plasate ca unități de sine stătătoare sau conectate printr-o rețea de conducte de-a
lungul livezii. Avantajul conectării încălzitoarelor este abilitatea de a controla rata de
ardere și închide toate încălzitoare de la un post central de pompare, foarte simplu
prin reglarea presiunii de pompare. Un sistem de conducte poate fi, de asemenea,
proiectat să utilizeze gaze naturale. Până acum propanul, butanul, precum și
sistemele de gaze naturale au fost utilizate pentru citrice.
Încălzitoarele pot oferi protecție prin trei mecanisme. Gazele fierbinți emise din
partea de sus a dispozitivelor inițiază amestecarea convectivă în zona plantației și
întrerupe inversiunile termice. Cea mai mare parte a energiei de încălzire este
lansată în această formă. Energia rămasă este eliberată sub formă de radiații de
sobele de metal fierbinte. O cantitate relativ nesemnificativă de căldură este, de
asemenea, disipată la încălzirea solului. În jurul plantației, sunt necesare mai multe
încălzitoare, pentru că curenții ascendenți de aer cald atrag un flux de aer rece din
afara zonei protejate.
Încălzitoarele oferă opțiunea de a amâna măsurile de protecție în cazul în care
temperatura crește brusc sau scade mai lent decât s-a anticipat. Costurile inițiale de
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instalare sunt mai mici decât cele ale altor sisteme, deși combustibilul scump crește
costurile de operare. Nu există nici un risc adăugat privind starea culturii. Oricare ar fi
căldura furnizată ea va fi benefică.
Ventilatoarele. Scopul utilizării utilajelor eoliene este de a circula aerul cald în
jos până la nivelul culturii. Mașinile eoliene sunt eficiente numai în condiții de îngheț
radiativ. Acestea trebuie să fie instalate și exploatate după o înțelegere aprofundată
a modului în care înghețul afectează o anumită zonă sau livadă (Lipman și Duddy,
1999). O mașină eoliană tipică cu pale de aproximativ 5 m în diametru, montată pe
un turn de 10 m din oțel poate proteja o suprafață de aproximativ patru hectare, în
cazul în care zona este relativ plată și rotundă. Ventilatorul este propulsat de un
motor care furnizează o putere de 85-100 CP. Mașinile de vânt utilizate în combinație
cu încălzirea aerului oferă cea mai bună protecție. Când aceste două metode sunt
combinate, numărul necesar de încălzitoare la hectar este redus cu aproximativ
jumătate.
Mașinile de vânt oferă avantaje notabile în protecția la îngheț prin reducerea
cerințelor de forță de muncă, reducerea realimentărilor și stocarea dispozitivelor
generatoare de căldură și necesită un cost operațional redus pe hectar. Mașinile
eoliene folosesc numai 5 până la 10 procente din energia pe oră, în comparație cu
încălzitoarele. Costul de instalare inițial este similar cu cel pentru un sistem de
încălzire cu conducte, făcând mașinile de vânt o alternativă atractivă la încălzirea
pentru protecția la îngheț. Ele sunt, de asemenea, mai ecologice (cu excepția
zgomotului), deoarece acestea nu produc fum sau nu poluează intens aerul.
O privire de ansamblu asupra avantajelor și limitele metodelor menționate în
această secțiune este prezentată în continuare. Fiecare producător trebuie să aleagă
metoda adecvată de protecție la îngheț pentru terenulparticular luat în considerare.
Odată ce decizia a fost luată,pentru ca protecția la îngheț să fie practicată cu succes,
se vor aplica trei orientări la toate sistemele: 1. Operațiunea de protecție împotriva
înghețului trebuie să fie manipulată cu aceeași grijă și atenție ca și tratamentele fitosanitare, fertilizarea, tăierea, și alte practici culturale. 2. Echipamentele de protecție
la îngheț trebuie să fie utilizate în mod corect cu discernământ și cu atenție la detalii
și fiabilitate.
Prognoza pentru următoarele una sau două zile. Condițiile meteorologice
pentru apariția înghețului sunt cer senin, inversiune de temperatură, și viteza vântului
mai redusă de 7 kilometri pe oră. Aceste condiții meteorologice sunt în mod normal
asociate cu sisteme de presiune înaltă în timpul sezonului de iarnă. În cazul în care
cerul este senin, atmosfera este relativ calmă, seara rece, iar cartograma prognozei
de la televizor arată că zona de interes se încadrează bine în cadrul unui sistem de
înaltă presiune, în care se așteaptă îngheț în următoarele una sau două nopți.

4.1.1. Metode de refacere a pomilor afectați de înghețuri
După seceta și arșița din lunile august și septembrie 2011, care s-a prelungit
târziu în toamnă, evenimentul meteorologic cel mai semnificativ, prin abaterea
excepțională față de valorile normale, a fost reprezentat de cele două valuri de
temperaturi scăzute de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie 2012. Cele
mai coborâte temperaturi ale aerului s-au înregistrat într-un interval scurt de timp:
primul val de frig între 29 ianuarie și 2 februarie și al doilea între 9 și 11 februarie
2012, cu temperaturi mai coborâte decât în primul val. Dintre cele 9 localități
analizate (figura 32), cele mai ridicate temperaturi în cele două intervale, s-au
înregistrat la Constanța (-17,4°C și -17,6°C), iar cele mai coborâte în al doilea val de
frig la Dăbuleni și Fălticeni (-27°C).
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Figura 33. Dinamica temperaturii aerului la 2 m de la nivelul solului și la
suprafața zăpezii (Mărăcineni, 9 februarie 2012)
Tabelul 12

Păr

Gutui

Prun

Cireș

Vișin

Piersic

Cais

Migdal

Nuc

Alun

Coacăz

Zmeur

Mur

Afin

Căpșun

Limita de
rezistență
la ger (°C)

Măr

Specia

Limitele de rezistență la geruri ale speciilor pomicole
în perioada de repaus profund

-36

-28

-26

-35

-30

-29

-25

-24

-22

-26

-28

-28

-25

-18

-36

-26

La SCDP Băneasa în urma temperaturilor coborâte înregistrate în lunile
ianuarie și februarie (-22°C și respectiv - 24°C), s-au înregistrat pagube atât asupra
mugurilor de rod cât și asupra ramurilor anuale. Dacă ramurile anuale ale soiurilor de
cais, piersic și nectarin au fost afectate în procente cuprinse între 10 și 35%,
pagubele înregistrate de mugurii de rod au fost mult mai mari. Astfel la cais cele mai
mari pagube s-au semnalat la soiurile Viorica (92%), Carmela și Alexandru (90%) și
Valeria (87%). La piersic cele mai afectate soiuri au fost Splendid (95%) și Congres
(90%), iar la nectarin Crimsongold și Tina (85%). La celelalte specii pagubele au fost
nesemnificative.
La SCDP Bistriţa în condițiile în care temperatura aerului nu a coborât sub 21,8°C, pagubele la soiurile speciilor măr, păr prun și cireș au fost reduse (sub 5%).
La SCDP Constanța unde nu s-au înregistrat temperaturi foarte coborâte
(minime de -17,6°C), cele mai mari pagube s-au înregistrat la soiurile de piersic
Redhaven (37-75%) Springcrest (32-70%) și Cardinal (60-75%), iar la cele de
nectarin, pavii și cais pagube în general sub 40%.
La SCDCPN Dăbuleni, s-a constatat că la toate soiurile de piersic și de cais
(plantații de anul 3), atât mugurii de rod cât și ramurile anuale au înghețat în procent
de 100%, datorită coborârii temperaturii aerului până la -27°C. La cireș și vișin
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pagubele au fost mici (sub 20%).
La SCDP Fălticeni, deși temperaturile au coborât până la -27°C, pagubele la
speciile măr, prun, cireș și vișin au fost reduse (sub 5%).
La SCDP Iași, deși s-au analizat o mulțime de soiuri, în condițiile scăderii
temperaturii aerului până la -24,3°C, pagube mai mari s-au înregistrat doar la soiurile
de cais Traian și Mamaia (60% și respectiv 46% muguri de rod afectați, figura 10) și
de piersic Dacia 35%. La cireș mugurii au fost afectați în procent de sub 30%, iar la
vișin și măr sub 10%.
La SCDH Tg.-Jiu temperatura în aer a coborât la -20,6°C, iar la suprafața
zăpezii la -26,5°C, grosimea stratului de zăpadă atingând valoarea maximă pe 13
februarie (53 cm). În aceste condiții cel mai mare procent de muguri de rod afectați sa înregistrat la soiul de gutui Bereczki (70%, figura 11), la celelalte specii (măr, păr,
prun, cireș, cais și nuc) procentele situându-se sub 35%. Au mai fost afectați intens și
mugurii de rod și tulpinile de mur fără ghimpi ale soiului Thornfree (85%).
În complexul de factori, care condiționează și își pun amprenta asupra creșterii
și fructificării pomilor pe solurile nisipoase de la Dăbuleni, un rol important revine
temperaturilor minime negative absolute, ca factor restrictiv. Rezistența la ger a
speciilor pomicole este influențată de genetica soiului, gradul de călire a pomului,
vârsta acestuia, alternanța temperaturilor ridicate și scăzute de la sfârșitul iernii.
La CCDCPN Dăbuleni, în primele două decade ale lunii ianuarie 2012 s-au
înregistrat temperaturi maxime cuprinse între 3,1-14,9°C, care au provocat umflarea
mugurilor, iar spre sfârșitul lunii ianuarie (perioada 26-30) au survenit temperaturi
minime cuprinse între -17,6°C și -24,3°C, pe o perioadă lungă de timp (tabelul 13).
Și în luna februarie, în perioada 1-10, s-au înregistrat temperaturi minime
mai mici decât în luna ianuarie, și anume -27°C, temperatură care au fost cu mult
sub limita de rezistență a speciei piersic și cais. Faptul că aceste temperaturi scăzute
s-au menținut o perioadă lungă de timp și pomii au fost decăliți, mai ales mugurii
floriferi, ramurile anuale, lemnul multianual, inclusiv trunchiul pomilor, au fost distruse
într-un procent foarte mare.
Tabelul 13
Date privind temperaturile extreme din perioada ianuarie-februarie 2012
(Dăbuleni)
Data
28.01.12
29.01.12
30.01.12
31.01.12
01.02.12
02.02.12
03.02.12
04.02.12
05.02.12
06.02.12
07.02.12
08.02.12

Temperatura aerului (°C)
Minima zilei
Maxima zilei
-20
-7
-19
-7
-22
-8
-24
-10
-24
-11
-23
-12
-13
-9
-10
-5
-8
-5
-8
-6
-9
-7
-14
-7

Data
09.02.12
10.02.12
11.02.12
12.02.12
13.02.12
14.02.12
15.02.12
16.02.12
17.02.12
18.02.12
19.02.12
20.02.12

Temperatura aerului (°C)
Minima zilei
Maxima zilei
-24
-10
-23
-9
-27
-11
-11
-7
-9
-4
-11
-1
-16
-1
-7
4
-7
1
-9
3
-13
-5
-9
2

Din cercetările efectuate în cadrul unității noastre a reieșit că riscul pentru
degerarea lemnului multianual (temperaturi mai mici de -24°C) survine odată la 20 de
ani, iar piersicul și caisul sunt cele mai sensibile specii, dintre cele extinse în zonă, la
temperaturile scăzute din timpul iernii. Acestea au fost afectate cel mai mult în arealul
solurilor nisipoase din sud-vestul Olteniei.
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Cireșul și vișinul sunt specii mai rezistente la temperaturile minime scăzute,
dar și acestea au fost afectate de înghețul din 11 aprilie 2012, de -3,7°C, când se
aflau în perioada de înflorire și legare a fructelor.
Determinarea stării de viabilitatea a mugurilor la specia piersic, la intrarea în
vegetație, s-a efectuat la un număr de 7 soiuri de piersic, 5 soiuri de nectarin și 2
soiuri de piersic cu fructul plat (tabelul 14), într-o plantație de trei ani. S-au analizat
câte 10 pomi din fiecare soi. La specia piersic pomii din soiurile Springold și
Sprincrest au degerat în totalitate. La soiurile Collinsși Jerseyland un singur pom a
intrat în vegetație, la soiul Cardinal au intrat în vegetație 2 pomi, iar la soiurile
Redhaven și Southland au intrat în vegetație 4 pomi.
Tabelul 14
Rezistența soiurilor de piersic, piersic cu fructul plat și nectarine la
temperaturile scăzute din iarna anului 2012 (anul 3 de la plantare)
Soiul
Springold
Sprincrest
Collins
Cardinal
Redhaven
Jerseyland
Southland
Cora
Delta
Romamer
Monica
Marina
Florin
Filip

Număr pomi in
Procent de pornire
varianta experimentală
in vegetație %
Piersic
10
10
10
10
10
20
10
40
10
10
10
40
Nectarine
10
50
10
40
10
50
10
10
20
Piersic cu fructul plat
10
10
50

Procent de degerare
%
100
100
90
80
60
90
60
50
60
50
100
80
100
50

La grupa de nectarine au intrat în vegetație 5 pomi, la soiurile Cora și
Romamer, 4 pomi la soiul Delta și 2 pomi la soiul Marina. Pomii soiului Monica au
degerat în totalitate.
La grupa soiurilor de piersici cu fructul de formă plată, la soiul Filip, au intrat în
vegetație 5 pomii iar la soiul Florin, procentul de pomi degerați a fost egal cu 100.
Cu astfel de cazuri, în condițiimeteorologice extreme, pe solurile nisipoase,
când pomii sunt distruși în totalitate, ne întâlnim odată la 20 de ani.
Pentru refacerea coroanei pomilor fructiferi la piersic, specia cea mai afectată
de ger, s-au efectuat tăieri de regenerare la 7 soiuri de piersic: Springold,
Sprincrest, Collins, Cardinal, Redhaven, Jeseyland și Southland, după cum urmează:
1. tăierea trunchiului la 20 cm de la nivelul solului.
2. tăierea trunchiului la nivelul inserției ramurilor de schelet.
3. tăierea ramurilor de schelet în ciot de 5-10 cm.
La 3 ani de la efectuarea tăierilor de regenerare s-a măsurat diametrul
trunchiului și înălțimea coroanei, de la nivelul solului (tabelul 15). Regenerarea
pomilor s-a realizat în toate cazurile, din lăstarii porniți din mugurii dorminzi de pe
trunchi sau de pe cioturile rămase din ramurile de schelet. În cazul variantei în care
s-a retezat trunchiul la 20 cm de la nivelul solului, diametrul trunchiului a fost cuprins
între 7 cm, la soiul Springold și 9 cm la soiurile Collins, Cardinal și Redhaven, iar
înălțimea coroanei a măsurat între 170 cm, la soiul Redhaven și 250 cm la soiul
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Soutthland.
Tabelul
T
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6
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2011, luat ca reper în raportul fazei a patra a proiectului, abaterile standard ale
declanșării umflării mugurilor micști, dezmuguririi, înfloririi și sfârșitului înfloririi erau
de 13,5; 11,6; 8,6 și respectiv 7,4, în ultimul deceniu (2005-2014), acestea și-au
redus semnificativ valorile la 8,3; 8,8; 6,5 și respectiv 5,1 (figura 2).
Și la soiul de prun Tuleu gras (figura 37) în acest an, primele două fenofaze
s-au declanșat mai devreme decât normala cu 4 zile începerea umflării mugurilor
(18.03 față de 22.03 normala) și cu 9 zile începutul dezmuguririi (25.03 față de 3.04
normala). Față de tendința dreptei de regresie multianuale (1969-2014), declanșarea
umflării mugurilor a fost mai târzie cu 2 zile, dar dezmugurirea mai timpurie cu 5 zile.
Decalajul față de data medie multianuală a crescut pentru celelalte două fenofaze,
datele începerii înfloririi și a sfârșitului acesteia devansând normala cu 13 și respectiv
14 zile (5.04 față de 18.04 normala pentru începutul înfloririi și respectiv 14.04, față
de 28.04 normala pentru sfârșitul înfloririi). Și față de tendința dreptei de regresie
înflorirea s-a declanșat în acest an cu 9 zile mai devreme (5.04 față de 14.04), iar
sfârșitul înflorii s-a produs cu 11 zile mai devreme (14.04 față de 25.04 tendința
dreptei de regresie multianuale). Din aceeași figură trei se mai poate observa că soiul
Tuleu gras manifestă cea mai accentuată tendință de pornire mai timpurie în
vegetație (umflarea mugurilor), cu un ritm mediu de 3,4 zile pe deceniu (față de 2,8
cât era anul trecut) și un grad de asigurare foarte ridicat (P≤0,01). Și pentru începutul
dezmuguririi există aceeași tendință de declanșare mai timpurie a fenofazei cu 1,8
zile pe deceniu, asigurarea statistică fiind semnificativă (P≤0,05).
De asemenea, s-a manifestat și o tendință de începere mai devreme a înfloririi
cu 1,1 zile pe deceniu, dar gradul de împrăștiere a valorilor anuale a fost ridicat și
deci, tendința nesigură din punct de vedere statistic. Ultima fenofază, sfârșitul
înfloririi, nu a manifestat nici o tendință de modificare a datei declanșării
De asemenea, ca și la măr, abaterea standard medie pe deceniu a datelor
declanșării celor patru fenofaze a fost foarte variabilă. Astfel, dacă în deceniul 20022011, luat ca reper în raportul fazei a patra a proiectului, abaterile standard ale
declanșării umflării mugurilor micști, dezmuguririi, înfloririi și sfârșitului înfloririi erau
de 10,0; 8,0; 7,7 și respectiv 6,2, în ultimul deceniu (2005-2014), acestea și-au redus
semnificativ valorile la 6,0; 4,7; 5,2 și respectiv 5,5 (figura 37).
O diferență foarte mare între tendința accentuată de devansare a umflării
mugurilor cu 2,59 zile pe deceniu (R2 = 0,1532, figura 38) și stagnarea datelor de
declanșare ale celorlalte fenofaze, a fost pusă în evidență și la soiul de cireș
Germersdorf. În acest an, primele trei fenofaze s-au declanșat mai devreme decât
normala cu 8 zile începerea umflării mugurilor (10.03 față de 18.03 normala), cu 6
zile începutul dezmuguririi (28.03 față de 3.04 normala) și cu 6 zile începutul înfloririi
(9.04 față de 15.04 normala). Față de tendința dreptei de regresie multianuale (19692014), declanșarea umflării mugurilor a fost mai timpurie cu 2 zile, iar dezmugurirea
mai timpurie cu 5 zile.Decalajul față de data medie multianuală a scăzut pentru
următoarea fenofază, data sfârșitului înfloririi fiind cu o zi mai întârziată față de
normală (27.04, față de 26.04 normala pentru sfârșitul înfloririi).
Și față de tendința dreptei de regresie înflorirea s-a declanșat în acest an cu 5
zile mai devreme (9.04 față de 14.04), iar sfârșitul înflorii s-a produs în aceeași zi cu
tendința dreptei de regresie multianuală.
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Luând în considerare tendințele de evoluția a dinamicii fenologice semnalate
pentru Mărăcineni, pentru a identifica la nivelul întregii țări, arealele cu risc climatic
crescut de dăunare prin acțiunea înghețurilor târzii la cele mai importante specii
pomicole, am aplicat metodologia descrisă în Brevetul nr. 127444, 2012. „Sistem și
metodă de avertizare a efectelor înghețurilor târzii în plantațiile pomicole prin
simulare feno-climatică”.
Metoda de avertizare a efectelor îngheţurilor târzii în plantaţiile pomicole prin
simulare feno-climatică, este destinată a fi aplicată în domeniul agriculturii în general
şi in particular în cadrul plantaţiilor pomicole în scopul evitării sau diminuării
pagubelor generate de îngheţarea organelor florale aflate în diferite stadii fenologice.
Probabilitatea de apariţie fenomenelor meteorologice critice (dăunarea
organelor florale, a cambiului prin acţiunea îngheţurilor, etc.) pentru fiecare pas de
timp stabilit (pentada), s-a calculat după următoarea ecuaţie:
P(TF) = P(F) * P(T/F)
unde:
P(TF) – probabilitatea afectării organelor generative sau vegetative;
P(F) - probabilitatea ca fenofaza critică pentru acţiunea factorului meteorologic
respectiv să se fi declanşat (calculată cu ajutorul simulatoarelor fenologice);
P(T/F) – probabilitate condiţională, care înseamnă posibilitatea înregistrării
unor valori egale s-au inferioare temperaturii critice, când ne aflăm în acelaşi
interval de timp cu fenofaza.
Utilizarea unor simulatoare bazate pe valori termice orare, pentru generarea
bazelor de date fenologice, a extins posibilităţile de aplicare a metodei pe întreg
teritoriul României.
Toată metodologia descrisă mai sus s-a aplicat pentru intervalul 1999 – 2009
la un număr de 29 de localităţi uniform distribuite pe teritoriul României, pentru a
identifica arealele cu risc crescut la dăunările provocate sub acţiunea îngheţurilor
târzii. Pe baza acestor date calculate în foi MS Office Excel, s-au generat hărţi
tematice cu izolinii de favorabilitate trasate prin interpolare geo-statistică (metoda
kriging din programul Surfer 9.0). Schimbările climatice descrise anterior îşi vor
manifesta influenţa asupra rezultatelor obţinute și expuse în continuare, prin
accentuarea probabilităţii de dăunare în unele zone, expuse creşterilor de
temperatură din perioada februarie-mai.
Astfel la măr (figura 40) păr (figura 41) și prun (figura 42) în afara valorilor mari
ale dăunărilor din zona Miercurea Ciuc (16,02% la măr, 22,33 la păr și 20,61% la
prun - probabilitatea însumată maximă a celor 4 intervale fenologice până la sfârșitul
înfloririi, cu asigurarea de α = 0,01) și de la nordul Carpaților Meridionali, se observă
tendinţa de creştere a probabilităţii de dăunare până la 8,03% la măr și prun și
10,63% la păr (aproximativ o dată la 10 ani), într-o zonă largă din partea de sud a
ţării (Bucureşti Băneasa, Griviţa, Călăraşi), considerată până acum foarte favorabilă
pentru cultura mărului, părului și prunului. Acest fenomen se datorează în principal
încălzirii accentuate a lunilor februarie și martie care provoacă pornirea mai timpurie
în vegetaţie a mugurilor de rod şi expunerea lor la acţiunea îngheţurilor târzii de
primăvară (în luna martie temperaturile minime nu au manifestat tendința de
creștere). Se confirmă astfel afirmațiile anterioare privind creșterea frecvenței
accidentelor climatice în lunile în care pomii pornesc în vegetație (februarie – aprilie).
În figurile 43 și 44 se prezintă cartograme asemănătoare și pentru speciile cireș și
vișin, probabilitatea de dăunare în zona din sudul României, menționată anterior,
fiind mai mare cu 3 până la 5 procente (aproximativ o dată la 7 ani se vor înregistra
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pagube mari la aceste specii, până la pierderea integrală a recoltei, datorită
înghețurilor târzii).

Figura 40. Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor
generative la măr prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Golden delicious)

Figura 41. Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor
generative la păr prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Curé)
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Figura 42. Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor
generative la prun prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Tuleu gras)

Figura 43. Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor
generative la cireș prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Germersdorf)
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Figura 44. Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor
generative la vișin prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Crișana)

4.2. Măsuri şi modele specifice agriculturii de precizie, pentru
limitarea efectului negativ al schimbărilor climatice pe
perioada de vegetație
4.2.1. Sisteme de cultură a pomilor adaptate schimbărilor
climatice (soiuri, portaltoi, distanţe de plantare, forme de
coroană, etc.) şi eficienţa lor economică
În ultimii 20 de ani producţia de fructe din Europa de Vest s-a aflat sub o
puternică presiune economică datorită importurilor în creştere. Ca o reacţie la
această competiţie dură, între anii 1995-2005 s-au promovat în cultură, în zonele
favorabile, sisteme de livezi de mare densitate, aproape complet mecanizate, cu
consumuri mari de pesticide, erbicide şi îngrăşăminte, care au coborât costurile la
minim, în condiţiile atingerii producţiilor potenţiale din punct de vedere agronomic.
Aceste sisteme de cultură nu au atins numai limitele biologice ale speciilor sau
tehnice existente la ora actuală, dar şi pe cele privind protecţia mediului. În condiţiile
saturării pieţei, cele mai puternice argumente pentru menţinerea sau chiar câştigarea
unor noi pieţe sunt cele privind calitatea fructelor. În prezent, consumatorii din Europa
sunt preocupaţi, în cel mai înalt grad, de problemele privind sănătatea şi siguranţa
alimentelor.
De aceea, cea mai bună strategie pentru sectorul pomicol românesc este
promovarea sistemelor de cultură durabile care să producă fructe de calitate şi
sănătoase. Ca răspuns la aceste cerinţe, au fost introduse cu succes sistemele de
cultură durabile, integrate. Ideea centrală a tehnologiilor durabile este de a amplasa
la scară globală planta de cultură (specia, soiul) acolo unde dinamica factorilor
naturali (climă, sol, biocenoză) se identifică cel mai bine cu cerinţele acesteia, astfel
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încât să se realizeze o eficienţă economică înaltă în condiţiile unui consum redus de
energie convenţională, poluantă.
În pomicultura românească, puţine specii mai pot face faţă concurenţei
europene: prunul european, cireşul, caisul, arbuştii fructiferi. Aceste culturi necesită
multă forţă de muncă manuală la recoltare, greu de găsit şi scumpă pe piaţa ţărilor
europene dezvoltate.
Se caută totuși, cele mai corespunzătoare soluţii pentru sporirea
randamentelor economice la unitatea de suprafaţă prin adoptarea de noi sisteme de
cultură moderne, care să asigure producţii superioare cantitativ şi calitativ.
Sistemele moderne de cultură, cu intrarea rapidă pe rod şi durată de
exploatare scurtă, reprezintă o modalitate de înlocuire periodică şi rapidă a
sortimentelor, prin aceasta fiind încurajată introducerea de tehnici şi idei noi în
obţinerea de producţii adaptate la exigenţele standardelor de calitate europene.
Succesele însemnate obţinute în pomicultura mondială, dar mai ales în cea
europeană din ultimii ani, ca şi experienţa valoroasă acumulată, se impun a fi folosite
ca bază de plecare la înfiinţarea noilor plantaţii de înaltă densitate şi să reprezinte
model pentru sporirea continuă a eficienţei în exploataţiile pomicole ale cultivatorilor.
Se apreciază că, reuşita implementării unui sistem de cultură se realizează pe
baza cunoaşterii potenţialului natural al unui ecosistem şi a relaţiilor de compensare
a factorilor săi. În urma cercetărilor se pot elabora tehnologii fundamentate
ecopedologic, care să ducă în final la obţinerea unor producţii cantitativ şi calitativ
superioare, cu costuri reduse în condiţiile menţinerii şi chiar sporirii fertilităţii naturale
a ecosistemului.
De asemenea, studiile multor cercetători au scos în evidenţă faptul că, pentru
a diminua efectele negative ale schimbărilor climatice, se impune un control mai
riguros al alocării factorilor tehnologici şi folosirea unor metode de protecţie
suplimentare pentru reducerea acţiunii factorilor de risc (plase antigrindină, metode
de protecţie împotriva îngheţurilor târzii, etc.), toate cuprinse în aşa-numita
agricultură de precizie.
Vom prezenta în continuare o sinteză a celor mai importante și avansate studii
privind tehnologiile la măr, specie care, de obicei, este luată ca model privind
realizările tehnologice, de toate celelalte specii pomicole. La baza acestor tehnologii
de ultimă oră, se află multe studii de optimizare a eficienței economice, obținută în
condițiile protecției mediului și așa cum se va vedea, și al micșorării riscurilor
antrenate de variabilitatea accentuată a factorilor climatici generată de schimbările
climatice.
În opinia lui Terence Robinson, Steve Hoying, Mario Miranda Sazo, Alison De
Marree and Leo Dominguez de la Department of Horticulture, New York State
Agricultural Experimental Station, Cornell University, Geneva, NY (2013), livezile
viitorului vor fi de 3,0-3,5 metri înălțime și cu coroane foarte înguste, care pot fi
menținute prin tăiere mecanizată pentru a reduce costurile forței de muncă și pentru
a îmbunătăți calitatea fructelor, care vor fi recoltate cu platforme speciale. Se
așteaptă ca astfel de livezi să aibă randamente foarte mari (80-100 t/ha), cu o calitate
ridicată de fructe uniforme. Un obiectiv important este ca astfel de livezi viitoare să
poată fi gestionate cu un număr semnificativ mai mic de ore de muncă manuală pe
an.
În ultimii 50 de ani s-a înregistrat o creștere constantă a densității de plantare
a pomilor, de la 40 de pomi/ha în unele cazuri la mai mult de 3.000 de pomi/ha. De la
începutul acestui sistem de plantare revoluționar, cultivatorii s-au mutat treptat de la
pomi cu coroana vas și portaltoi generativi cu 100 de pomi/ha, la sistemul palmetă de
conducere pe portaltoi vegetativi de vigoare medie cu 1.250 de pomi/ha, la sistemul
fus tufă înaltă cu portaltoi vegetativi de vigoare foarte redusă M.9/MM.111 și la
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densități de 2.500 - 3.000 pomi/ha. În acest articol autorii prezintă o viziune pentru
livezile din următorii 20 de ani.
Se precizează că este necesar să se respecte cinci importante principii
ale sistemelor de livezi moderne. De-a lungul evoluției în ceea ce privește
densitatea de plantare au fost descoperite câteva principii importante care au ghidat
această schimbare.
În primul rând, studiile privind interceptarea luminii în coroane, ilustrează faptul
că pentru a obține coroane care să asigure cele mai ridicate producții, trebuie să se
intercepteze o mare parte din lumina solară disponibilă (70-75%). Livezile pietonale
cu alei de trafic pentru tractor nu interceptează mai mult de 55% din lumina
disponibilă, cu excepția cazului în care aleile de tractor sunt foarte înguste (2-2,4 m).
Acest lucru presupune ca livezile să fie relativ înalte (3,0 – 3,5 m), pentru a putea fi
lucrate cu tractoarele și mașinile actuale.
În al doilea rând, studiile privind distribuția luminii au arătat că coroanele
groase au zone cu fructelor de calitate slabă provenite din acele zone care sunt
excesiv umbrite. Coronele înguste sau plane, cu o grosime de cel mult 90 cm, au o
distribuție a luminii mult mai bună. Acest lucru a condus la efortul de a reduce
grosimea coroanelor la livezile moderne, ajungându-se până la 90 cm.
În al treilea rând, nevoia obținerii rapide a unor producții ridicate și de calitate
pentru rambursarea mai devreme a investiției inițiale de la înființarea livezii, a
determinat o activitate importantă în cercetare privind îmbunătățirea precocității.
Acest lucru a condus la utilizarea la plantare a unor pomi cu coroana preformată,
plantați la densități mai mari, maximizarea proceselor de creștere de după plantarea
pomilor prin utilizarea irigării și fertilizării, minimizarea tăierilor la plantare și în primii 3
ani și simultan practicarea înclinării ramurilor pentru a induce rodirea timpurie. Prin
utilizarea de pomilor cu coroana preformată, s-a obținut o producție semnificativă
încă din al doilea an de la plantare.
În al patrulea rând, coroanele simple și subțiri, sunt mai ușor de întreținut prin
tăiere mecanizată parțială decât livezile cu coroane dese și voluminoase.
În al cincilea rând, densitatea de plantare este limitată de legea economică a
diminuării eficienței. Cu cât densitatea de plantare este mai mare, beneficiul
suplimentar este din ce în ce mai mic cu fiecare pom suplimentar. La un moment dat
costul pomilor suplimentari este mai mare decât sporul de producție.
S-au evaluat cinci sisteme de livezi din punctul de vedere al eficienței
economice în mai multe zone din lume în anul 2003 și din nou în 2010. Acestea au
inclus plantații cu coroanele tip Slender Pyramid, Vertical Axis, Slender Axis, Tall ax
și Super Spindle (Robinson, 2007 și colab.). Densitatea pomilor a variat de la 850 la
5.500 pomi/ha, care reprezintă o gamă largă de densități. S-a efectuat analiza
profitului net pentru fiecare sistem timp de peste 20 de ani. Principalele rezultate
obținute vor fi prezentate în continuare:
Desimea optimă de plantare. În general, rezultatele de până acum au arătat
că cu cât este mai mare densitatea de plantare, cu atât mai mare este costul
investiției pentru a înființa livada. Cu toate acestea, ca urmare a productivității inițiale
mai mari și a unor producții cumulate mai mari, eficiența economică a fost, în
general, mai crescută odată cu creșterea densității pomilor până la un punct. Cu
toate acestea, legea randamentelor descrescânde cu creșterea investiției revine,
ceea ce duce la un spor mai mic de producție cumulată atunci când sunt plantați pe
hectar mai mulți pomi, ceea ce a însemnat că densitățile foarte mari de pomi nu au
fost mai profitabile decât densitățile moderate. În plus, economiștii sugerează că
riscul crește odată cu creșterea nivelului investiției, făcând astfel sistemele de foarte
mare densitate mai riscante. Când a fost calculat pe unitatea de suprafață de teren
sporul profitului cumulat în peste 20 de ani, cea mai mare rentabilitate s-a realizat la
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o densitate a pomilor de 2.600 - 2.700 de pomi/ha, când au fost utilizați la plantare
pomi cu coroana preformată. Când s-a folosit pentru calcularea rentabilității o metodă
alternativă (sporul de profit pe unitatea capitalului investit mai degrabă decât pe
unitatea de suprafață de teren), densitatea optimă a copacilor a fost ușor mai mică
(în jur de 2.300 - 2.400 pomi / ha).
Repetând analiza în 2010 și utilizând prețurile mai mari ale fructelor și
creșterile inițiale mai mari ale producțiilor de fructe în primii 5 ani (ca urmare a
progreselor in calitatea pomilor și a metodelor mai bune de gestionare a factorilor și
condițiilor de vegetație de după plantare) și profitul a fost semnificativ mai mare
pentru fiecare sistem de densitate de livadă, dar densitatea optimă de plantare a fost
apropiată de cea obținută în condițiile anterioare, 2.700 – 2.800 pomi/ha.
Cele șapte sisteme de conducere a coroanelor din întreaga lume. Cele 7
sisteme de conducere din lume sunt: Spindle Tall, Super Spindle, Verticale sau
V-trellis, Solaxe, Bi-Axis și Fruiting Wall. Toate cele șapte sisteme folosesc densități
de pomi mari (2.250 – 11.100 pomi/ha) și depind de producția inițială pentru a
rambursa investiția de la înființarea plantației. Spindle Tall (Spindle înalt) este cel mai
frecvent sistem în estul Americii de Nord, cei mai mulți cultivatori folosind 2.500 3.250 pomi/ha. Este simplu de format și necesită investiții inițiale moderate, are
randament timpuriu mare și este estimat a oferi cea mai profitabilitate timp de 20 de
ani. Câțiva cultivatori au înființat livezi Super Spindle la 5.500 de pomi/ha, dar
acestea sunt limitate la cultivatorii care produc propriul material de plantare. Super
Spindle se formează cu un sistem de tăiere simplificată și se obțin fructe de foarte
bună calitate. Sistemele cu susținere a pomilor pe spaliere (spaliere în V și spaliere
verticale) sunt frecvente la Washington, dar nu și în estul Statelor Unite. Aceste două
sisteme sunt concepute pentru tăierea de precizie în cazul în care numărul de muguri
este reglat prin tăiere, la un număr precalculat. În plus, cultivatorii au semnalat un
atac mai slab de arsură bacteriană în aceste sisteme.
Sistemul Solaxe este comun în sudul Franței, părți din Spania și Chile, dar nu
este adoptat și în alte părți ale lumii. Acesta utilizează îndoirea la nivelul ramurilor de
schelet și îndepărtarea manuală a formațiunilor de rod pentru a realiza un echilibru
între creștere vegetativă și producție chiar și atunci când vigoarea este excesivă.
Rărirea formațiunilor de rod ajută, de asemenea, la controlul rodirii alternante.
Sistemul Biaxis este nou în America de Nord, dar a fost folosit în Italia de aproximativ
8 ani. Acesta utilizează pomi cu două tulpini pentru a atinge un număr foarte mare de
tulpini la unitatea de suprafață (4.500 pomi/ha), cu doar un număr moderat de pomi
la hectar (2.250). Se distribuie, de asemenea, vigoarea pomilor celor două tulpini (ax
al coroanei) care dau o creștere mai moderată în fiecare ax. Sistemul are cel mai
mare potențial când pomul mai viguros este greu de condus in sistemul tradițional
Spindle înalt. Acest sistem este bine adaptat la tăierea mecanică. Se poate utiliza
tăierea mecanizată a peretelui lateral la începutul verii pentru a reduce costurile de
tăiere și în acest fel se pot realiza producții ridicate și fructe de bună calitate. Este
interesant faptul că unii cultivatori de mere de succes, își planifică cu precizie
încărcătura totală de muguri în sisteme de plantații susținute pe spaliere, în timp ce
alți cultivatori de mere de succes folosesc un sistem complet mecanizat, fără să
acorde atenție pre mare managementul mugurilor de rod. Acest lucru indică faptul că
există multe moduri de a obține rezultate economice favorabile.
Sistemul de conducere Spindle Tall (Spindle înalt). Comparând cele șapte
sisteme de conducere de plantare în lume, se consideră că sistemul de coroană
Spindle Tall are cel mai mare potențial de a include toate cele cinci, dintre cele mai
importante principii ale sistemelor moderne de livadă.
Densitatea de plantare în livezi Spindle Tall poate varia de la maximum 3.600
pomi/ha la un nivel de 2.300 pomi/ha. Densitatea va oscila în funcție de vigoarea

76

soiului, vigoarea portaltoiului și de fertilitatea solului. Pentru soiuri cu vigoare redusă
și moderată, cum ar fi Honeycrisp, Delicious, Braeburn, Empire, Jonamac, Macoun,
Idared, Gala, NY674 și GoldenDelicious propunem o distanță pe rând de 0,9 metri.
Pentru soiurile viguroase, cum ar fi McIntosh, Spartan, Fuji, Jonagold, Mutsu,
Cortland, Rome Beauty, Granny Smith și Gingergold s-a propus o distanță pe rând
de 1,0-1,2 metri. Între rânduri spațierea ar trebui să fie de 3,3-3,6 metri pe teren plan
și 3,6-3,9 m pe pante.
Au fost utilizați cu succes în astfel de plantații portaltoii M.9, B.9 sau cei
rezistenți la focul bacterian ca Geneva® (G.11, G.41 și G.935). Clonele mai slabe
(M.9NAKBT337, M.9Flueren56, B.9 G.11 și G.41) sunt utile mai ales în combinație
cu soiuri viguroase, plantate pe un teren care nu a mai fost anterior livadă. Clonele
mai viguroase (M.9Pajam 2, M.9Nic29, M.9EMLA, și G.935) sunt mult mai bune
atunci când sunt plantate ori replantate sau atunci când sunt utilizate soiuri de
vigoare mai mică. Totuși o condiție esențială pentru rambursarea rapidă a investiției,
o constituie calitatea materialului săditor care va trebui să aibă coroana formată (cu
cel puțin 10 -15 ramuri anuale laterale).
O distribuție bună a luminii și o bună calitate a fructelor pot fi menținute pe
pomii în plină producție, în cazul în care partea de sus a coroanei Spindle Tall este
păstrată mai îngustă decât partea de jos a pomului și dacă există un echilibru bun
între creșterea vegetativă și rodire. Pentru sistemul Spindle Tall, se obțin economii de
30% ale costurilor cu tăierile prin utilizarea de platforme, comparativ cu tăierea
tradițională, cu scări (Miranda-Sazo et al. 2010).
Se fac în continuare eforturi mari de a reduce costurile pe unitatea de
suprafață de livadă înființată și realizarea unor sisteme de plantare mai puțin
costisitoare. Se știe că sistemele de înaltă densitate sunt scumpe. Cel mai ridicat
cost inițial este pentru pomi. În cazul în care costul pentru pomi ar putea fi redus fără
a reduce productivitatea timpurie (primii 4-5 ani de după plantarea pomilor), atunci
eficiența economică ar putea fi majorată.
Plantarea livezilor de viitor. Plantarea unei noi livezi este un angajament pe
20-25 ani. Înainte de plantare un producător ar trebui să ia în considerare posibilele
schimbări în tehnologiile pomicole, care vor avea loc în următorii 25 de ani, atunci
când încearcă să planteze noua livadă, astfel el va putea beneficia de progresele în
management care este foarte probabil să apară. Este cert că cele cinci principii de
bază de proiectare a livezii prezentate mai sus (1. interceptare de lumină multă 2.
distribuția luminii de-a lungul coronamentului, 3. Producții ridicate în primii ani de la
plantare, 4. coroane simple ușor adaptabile la mecanizarea parțială, precum și 5.
densitatea de plantare care este reglementată de legea randamentului descrescând),
vor fi o parte importantă din orice sistem de livadă de viitor.
Analiza noastră a livezilor viitoare a ajuns la următoarele concluzii:
1. Este posibil ca sistemele de livadă ale viitorului să fie înalte (3,0-3,5 metri),
ca urmare a necesității de a intercepta 70-75% din lumina disponibilă. O înălțime mai
mică a pomilor este posibilă atunci când distanța dintre rânduri este foarte redusă,
dar care va necesita o modificare a tractoarelor, sistemelor de pulverizare, cosire și a
sistemelor de transport al recoltei din livadă. Livezile pietonale înguste pe rând au
fost evaluate la mijlocul anilor 1980 în Țările de Jos, dar nu au fost adoptate ca
urmare a necesității de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru fiecare rând.
2. Este posibil ca sistemele de livezi din viitor să aibă coroane simple, înguste
nu mai groase de 1,2 metri din cauza necesității de a avea o distribuție a luminii bună
în toate zonele coronamentului. În plus, astfel de coroane înguste vor fi pretabile
pentru tăierea mecanizată și vor fi mai ușor de recoltat cu mijloace mecanice simple.
3. Este posibil ca livezile viitoare să continue să utilizeze material de plantat
foarte bine ramificat (coroane preformate) pentru a se obține producții ridicate și
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timpurii. Densitățile mai mari de 3.700 pomi la hectar oferă mai puțină profitabilitate
suplimentară, eficiență în folosirea forței de muncă manuale sau în calitatea fructelor.
4. Coroanele simple vor oferi beneficii semnificative prin posibilitatea
mecanizării operațiunilor de tăiere, rărirea fructelor și recoltare cu platforme simple
autotractate. Este puțin probabil ca să se poată mecaniza complet lucrările de tăiere
sau recoltare, dar se estimează că platformele cu costuri reduse pentru poziționarea
corectă a forței de muncă manuale vor deveni un standard atât pentru tăiere cât și
pentru recoltare. De asemenea, este posibil ca mecanizarea tăierii de vară cu mașini
tip foarfece să devină comună, dar pentru corectare va fi necesară, la fiecare al
doilea sau al treilea, an o corecție manuală. Este posibil, de asemenea, ca mașinile
speciale de recoltare să devină frecvente, dar vor fi cel mai bine adaptate tot la
coroanele subțiri și înalte.
5. Este posibil ca densitatea optimă de plantare să rămână aproape de 2.500
de pomi/ha. Pentru ca cultivatorii să devină mai bine adaptați la noile tendințe
tehnologice, aceștia vor trebui să planteze chiar la densități apropiate de 3.200
pomi/ha. Dacă ei vor adopta tăierile mecanizate din perioada de vegetație (tăierile în
verde), pentru a reduce costurile cu forța de muncă manuală, și pentru a obține
coroane (garduri fructifere) mai înguste, atunci ar trebui să se gândească să treacă
de la o distanță de 3,6 m între rânduri, către 3,3, 3,0, sau chiar 2,7 m între rânduri.
În concluzie, schimbarea în sistemele de plantații din ultimii 50 de ani a fost
dramatică. Privind spre viitor, cel mai bun sistem actual de conducere a coroanelor
Spindle Tall (Spindle înalt) este foarte posibil să continue să fie cel mai bun sistem,
cu unele mici modificări antrenate de menținerea unor coroane foarte înguste prin
tăiere mecanizată,pentru a reduce costurile cu forța de muncă și pentru a îmbunătăți
calitatea fructelor. Este foarte probabil ca aceste garduri fructifere înguste să fie
tăiate și recoltate cu platforme asistate de recoltare. Ne așteptăm ca astfel de livezi
să aibă producții foarte mari (80-100 t/ha), cu o calitate ridicată și mare uniformitate a
fructelor. Se estimează că, astfel de livezi ale viitorului, vor fi întreținute cu un număr
semnificativ mai mic de ore de muncă manuală pe an și lucru foarte important, se vor
putea adapta cu ușurință oricăror modificări tehnologice impuse de scăderea
riscurilor determinate de schimbările climatice viitoare.
Rezultatele obținute de noi la specia măr, într-unul dintre cele mai favorabile
bazine pomicole din țară, Voinești Dâmbovița, dar și în două culturi de concurs de la
Mărăcineni, vor fi prezentate în continuare.
Comportarea unor soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli cultivate în
sistem de mare densitate în Bazinul pomicol Dâmboviţa
Sistemul de mare densitate la măr oferă o mai mare uşurinţă în ceea ce
priveşte schimbarea sortimentului (datorită perioadei de exploatare mai redusă a
acestor livezi), randament sporit la efectuarea lucrărilor datorită executării în totalitate
de pe sol, precum şi producţii superioare cantitativ şi calitativ.
Promovarea sistemului de mare densitate la măr, în care sunt prevăzute soiuri
rezistente la boli, altoite pe portaltoi de vigoare slabă (M 9), conduce la identificarea
de noi tehnologii pomicole care au un impact pozitiv în timp scurt asupra creşterii
productivităţii în noile plantaţii înfiinţate, cu profitabilitate imediată în lanţul
agroalimentar: producţie, depozitare, sortare – ambalare, marketing. Se are în
vedere totodată realizarea unor partizi de mere cu un conţinut redus de reziduuri de
pesticide, necesare tot mai mult în dieta consumatorilor.
Realizările pe plan european privind cultura mărului, au atins astăzi
performanţe remarcabile în ţările mari cultivatoare, atât în ceea ce priveşte
sortimentul cât şi tehnologia de cultură.
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Creşterea vegetativă a pomilor
Creşterea pomilor este determinată de o serie de factori biologici, cum ar fi:
soiul, portaltoiul, rezistenţa la boli şi dăunători, dar şi tehnologici: încărcătura de
fructe, asigurarea în optim a măsurilor tehnologice, precum şi a condiţiilor de hrană şi
apă necesare desfăşurării proceselor fiziologice. Nu trebuie omisă nici influenţa
factorilor pedoclimatici, cu referire la fertilitatea solului, factorii restrictivi de sol,
temperatura prin valorile maxime şi minime, dar mai ales prin amplitudinile
înregistrate pe perioade scurte de timp, cantitatea de precipitaţii, insolaţia etc.
Creşterea pomilor determinată din punct de vedere genetic reprezintă factorul
de primă importanţă în stabilirea tehnologiei de cultură (distanţe de plantare,
portaltoi, formă de coroană, tip de tăieri etc.).
Vigoarea pomilor la soiurile de măr cu rezistenţă genetică la boli, luate în
studiu este exprimată sub aspect cantitativ de volumul creşterii vegetative acumulate
anual prin dimensiunile trunchiului, înălţimea şi dimensiunea coroanei pomilor,
aceasta fiind dependentă de vigoarea soiurilor, coroborată cu gradul de fertilitate a
solului, distanţa de plantare etc., factorul neschimbat este portaltoiul.
În funcţie de creşterea în diametru a trunchiului pomilor, după 8 ani de la
plantare, soiurile de măr cu rezistenţă genetică la boli, cultivate în sistem de mare
densitate, altoite pe portaltoiul M9, se diferenţiază astfel (tabelul 16):
- soiuri viguroase, cu diametrul trunchiului peste 60 mm: Luca (77,51mm),
GoldenLasa (67,47mm), Enterprise (73,37mm), Rebra (71,25mm), Redix (72,34mm),
Remar (70,70 mm);
- soiuri de vigoare medie, cu diametrul trunchiului cuprins între 55-60mm: Iris
(56,95mm), Inedit (58,40mm), Voinicel (57,40mm);
- soiuri de vigoare mică, cu diametrul trunchiului sub 55mm: Ariwa (54,10mm),
Real (54,50mm), Saturn (52,50mm), Goldrush (48,58mm).
Sporul mediu de creştere a trunchiului, în anii 6 - 8 de la plantare, a depăşit
7mm la soiurile, Luca, Redix, Enterprise şi Remar şi cu valori mai reduse se înscriu
soiurile GoldenLasa, Ariwa, Inedit, Iris, Saturn, Real şi soiul Goldrush, care a
înregistrat cel mai mic spor de creştere (3,33mm).
Tabelul 16
Creşterea vegetativă a pomilor la soiurile de măr
cultivate în sistem de mare densitate (2.500 pomi/ha)
Volumul de
Dimensiunile pomilor în
coroană în anul
anul 8 (cm)
8
Spor mediu de
Grosimea
3
m/
creştere, 2012 - Înălţimea
gardului
m3/ ha
pom
2014 (mm)
fructifer
5,23
230
120
2,16
5.400
4,93
250
120
2,40
6.000
5,80
250
140
2,80
7.000
3,33
215
110
1,81
4.537
7,04
270
150
3,30
8.250
5,35
220
110
1,87
4.675
4,32
200
125
1,87
4.675
8,94
260
150
3,15
7.875
5,10
240
130
2,47
6.175
8,12
260
140
2,94
7.350
8,05
250
140
2,80
7.000
7,31
260
130
2,73
6.825
4,93
220
130
2,21
5.525
4,03
220
120
2,04
5.100

Diametrul
Nr.
crt.

Soiul /
portaltoiul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ionathan/M9
Ariwa/M9
GoldenLasa/M9
Goldrush/M9
Enterprise/M9
Inedit/M9
Iris/M9
Luca/M9
Real/M9
Rebra/M9
Redix/M9
Remar/M9
Saturn/M9
Voinicel/M9

Diametrul în
anul 8 (mm)
55,27
54,10
67,47
44,58
73,37
58,40
56,95
77,51
54,50
71,25
72,34
70,70
52,50
57,40
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Volumul coroanei pomilor asigură structura de susţinere a ramurilor, a
frunzelor şi fructelor. În funcţie de tipul livezii, volumul coroanei diferă, atât la nivel de
pom, cât şi la nivelul unităţii de suprafaţă. Prin structura sa volumul coroanei trebuie
să asigure pătrunderea luminii la toate elementele de semischelet, condiţia esenţială
pentru a menţine garnisirea acestuia cu ramuri de rod pentru a avea un volum
productiv cât mai mare.
Volumul coroanei este în funcţie de dimensiunile pomilor, acesta fiind
influenţat în mare măsură de vigoarea soiului.
Pe baza datelor de vigoare a pomilor s-a calculat volumul de coroană la nivel
de pom şi raportat la unitatea de suprafaţă.
Privind volumul de coroană înregistrat în anul 8 de la plantare, la nivel de pom,
acesta a oscilat cu o variabilitate destul de mare între soiuri, de la 1,81 m3/pom la
soiul Goldrush şi 1,87 m3/pom la soiul Inedit, până la 3,30 m3/pom la soiul
Enterprise. Volum mai mare au avut soiurile Enterprise, Luca, GoldenLasa, Rebra,
Remar, Redix, cu volumul coroanei înregistrat pe pom cu peste 2,5 m3.
Volumul coroanei calculat la unitatea de suprafaţă urmăreşte aceeaşi
clasificare a vigorii soiurilor, având în vedere desimea de plantare de 2500 pomi/ha
pentru toate soiurile.
Astfel, cel mai mare volum de coroană s-a înregistrat la soiul Enterprise 8.250 m3/ha şi cel mai mic la soiul Goldrush, respectiv 4.537 m3/ha. Valori mai mici
ale volumului de coroană la unitatea de suprafaţă s-au mai înregistrat la soiurile de
măr Inedit, Saturn, Voinicel, Iris, Ariwa şi Real, cu valori de 4.675 – 6.175 m3/ha şi
chiar la soiul de măr Ionathan, luat ca martor (5.400 m3/ha).Din punct de vedere al
creşterii vegetative, soiurile de măr de vigoare mică şi medie, se pretează pentru
extindere în livezile de înaltă densitate, la distanţele de plantare 4x1m, la o desime
de 2.500 pomi/ha.
Particularităţile de rodire în condiţiile schimbărilor climatice ale zonei de
cultură
Fazele fenologice ale organelor de rod
Înregistrarea fenofazelor înfloritului la soiurile de măr cu rezistenţă genetică la
boli, cultivate în sistem de mare densitate s-au referit la începutul înfloritului, înfloritul
în masă, sfârşitul înfloritului şi maturitatea de recoltare a fructelor.
Derularea şi parcurgerea fenofazelor rodirii s-a desfăşurat în funcţie de
caracterul genetic al soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli, dar şi în funcţie de
condiţiile climatice din perioada înfloritului.
Pentru cultura mărului, ca şi pentru celelalte specii pomicole cultivate în ţara
noastră, condiţiile climatice influenţează nivelul producţiei de fructe, care este
determinat în mare măsură de desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a începutului
şi durata înfloritului. Desigur că nivelul producţiei este determinat şi de intensitatea
înfloritului care trebuie să atingă valori peste medie.
Soiurile de măr care înfloresc timpuriu pot fi afectate parţial sau total, în funcţie
de zonă, de îngheţurile târzii de primăvară. Cele la care înfloritul pomilor se
declanşează mai târziu au şanse să scape de aceste îngheţuri şi să asigure un grad
normal de legare a fructelor.
Pornirea în vegetaţie a pomilor şi declanşarea înfloritului au fost mult
influenţate de condiţiile climatice înregistrate în zona Voineşti, în funcţie de fiecare an
de studiu. Comparativ cu anul anterior, în anul 2012, înflorirea s-a declanşat mai
devreme cu 3-7 zile, primele flori s-au deschis la soiul de măr Iris, pe data de
25.04.2012 (Tabelul 17).
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Tabelul 17
Fenofazele, durata şi intensitatea înfloritului la soiurile de măr
cultivate în sistem de mare densitate, în anul 2012
Nr.
crt.

Soiul /
portaltoiul

Începutul
înfloritului

Înfloritul
în masă

Sfârşitul
înfloritului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ionathan/M9 (Mt)
Ariwa/M9
GoldenLasa/M9
Goldrush/M9
Enterprise/M9
Inedit/M9
Iris/M9
Luca/M9
Real/M9
Rebra/M9
Redix/M9
Remar/M9
Saturn/M9
Voinicel/M9

27.04
28.04
28.04
01.05
27.04
27.04
25.04
27.04
28.04
28.04
27.04
28.04
28.04
28.04

29.04
30.04
02.05
03.05
01.05
30.04
29.04
01.05
30.04
30.04
01.05
01.05
01.05
30.04

03.05
03.05
06.05
06.05
05.05
04.05
03.05
05.05
05.05
03.05
04.05
05.05
05.05
03.05

Gradul de
Durata
Intensitatea legare a
înfloritului
înfloritului fructelor
(zile)
(%)
6
5
12
5
4
26
8
5
3
5
4
20
8
5
6
7
5
32
8
5
18
8
4
12
7
5
11
5
5
20
7
4
3
7
5
18
7
4
36
5
4
18

Temperaturile ridicate de peste 20°C înregistrate zilnic începând cu data de
23.04.2012, a determinat declanşarea înfloritului la aproape toate soiurile de măr
luate în studiu, respectiv în zilele de 27 şi 28.04.2012, mai târziu şi-a deschis primele
flori soiul Goldrush, pe data de 01.05.2012. Temperaturile înregistrate în perioada 01
- 03.05.2012 cu maxime diurne de 27,4 - 28,1°C şi chiar cele anterioare înregistrate
în zilele de 29-30.04 de 26,4 -27,2°C au accelerat înflorirea în masă a tuturor
soiurilor de măr, respectiv în zilele de 29.04 – 01.05.2012.
În condiţiile climatice ale anului 2012, durata înfloritului la soiurile de măr luate
în studiu a fost mai mică cu mult decât în anul 2011, fiind cuprinsă între 5 şi 8 zile,
faţă de 10 – 15 zile din 2011.
Intensitatea înfloritului a fost foarte bună la toate soiurile de măr luate în
studiu, cu note de 4 şi 5, inclusiv la soiul Ionathan luat ca martor.
Gradul de legare a fructelor a fost foarte bun la soiurile Ariwa, Inedit şi Saturn
cu 26 -36% fructe legate ; legare bună a fructelor cu un procent de 18-20% a fost
asigurată de soiurile Goldrush, Iris, Rebra, Remar şi Voinicel. Au legat moderat cu un
procent de 10-12% soiurile de măr Luca şi Real, dar şi soiul Ionathan luat ca martor.
Cu toate că au avut aceeaşi intensitate a înfloritului notată cu 4 şi 5, cel mai slab şi
foarte slab, au legat fructe soiurile de măr Enterprise, GoldenLasa şi Redix cu un
procent de 3-6% faţă de numărul florilor existente.
În anul 2013, înflorirea s-a declanşat pe data de 27.04.2013, primele flori s-au
deschis la soiul de măr Iris, urmat de soiul Luca pe data de 28.04.2013. (tabelul 18).
Temperaturile ridicate de peste 26°C înregistrate zilnic începând cu data de
25.04.2013, a determinat declanşarea înfloritului la aproape toate soiurile de măr
luate în studiu, respectiv în zilele de 29 şi 30.04.2013, mai târziu şi-a deschis primele
flori soiul Goldrush, pe data de 02.05.2013.
Temperaturile înregistrate în perioada 27.04. - 01.05.2013 cu maxime diurne
de 27,8 - 29,00C şi chiar cele anterioare înregistrate în zilele de 25-26.04 de 26,4 26,50C au accelerat înflorirea în masă a tuturor soiurilor de măr, respectiv în zilele de
29.04 – 30.04.2013.
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Tabelul 18
Fenofazele, durata şi intensitatea înfloritului la soiurile de măr
cultivate în sistem de mare densitate, în anul 2013
Nr.
crt.

Soiul /
portaltoiul

Începutul
înfloritului

Înfloritul
în masă

Sfârşitul
înfloritului

Durata
înfloritului
(zile)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ionathan/M9 (Mt)
Ariwa/M9
GoldenLasa/M9
Goldrush/M9
Enterprise/M9
Inedit/M9
Iris/M9
Luca/M9
Real/M9
Rebra/M9
Redix/M9
Remar/M9
Saturn/M9
Voinicel/M9

28.04
30.04
30.04
02.05
29.04
30.04
27.04
28.04
29.04
29.04
29.04
30.04
30.04
29.04

30.04
02.05
02.05
04.05
01.05
03.05
29.04
30.04
01.05
01.05
01.05
02.05
02.05
01.05

03.05
06.05
06.05
07.05
05.05
06.05
05.05
05.05
05.05
05.05
05.05
05.05
05.05
04.05

6
6
6
5
6
6
8
7
6
6
6
5
5
5

Intensitatea
înfloritului
4
4
5
3
4
4
5
4
4
4
3
4
5
4

Gradul de
legare a
fructelor
(%)
3,2
1,8
2,3
2,5
2,0
8,7
8,5
6,3
7,8
3,2
2,3
8,9
9,6
2,0

În condiţiile climatice ale anului 2013, durata înfloritului la soiurile de măr luate
în studiu a fost cuprinsă între 5 şi 8 zile, asemănătoare anului 2012. Intensitatea
înfloritului a fost foarte bună la toate soiurile de măr luate în studiu, cu note de 4 şi 5,
inclusiv la soiul Ionathan luat ca martor.
Gradul de legare a fructelor a fost foarte slab la soiurile Ariwa, Enterprise,
Voinicel, GoldenLasa, Redix, Goldrush, Rebra şi soiul Ionathan luat ca martor, la
care s-a înregistrat un procent de legare a fructelor cuprins între 1,8 şi 3,2%. O
legare mai bună a fructelor cu un procent de 6,3-9,6% a fost asigurată de soiurile
Luca, Real, Iris, Inedit, Remar şi Saturn.
În anul 2014, înflorirea s-a declanşat pe data de 19.04.2014, primele flori s-au
deschis la soiul de măr Iris, urmat de soiul Luca pe data de 21.04.2014 (tabelul 19).
Temperaturile maxime zilnice de 17-23°C înregistrate în perioada 20-30.04.2014, a
determinat declanşarea înfloritului la aproape toate soiurile de măr luate în studiu.
Incepând cu data de 23.04.2014, temperaturile medii zilnice ridicate au determinat
declanşarea înfloritului la aproape toate soiurile de măr luate în studiu, respectiv în
perioada 23-27.04.2014. Cel mai târziu şi-a deschis primele flori soiul Goldrush, pe
data de 29.04.2014.
Temperaturile înregistrate în ultima decadă a lunii aprilie, cu maxime diurne de
14,7 - 19,7°C, însoţite de nebulozitate accentuată şi chiar ploi, au determinat o
evoluţie mai lentă a înfloritului. Înfloritul în masă s-a înregistrat după 3-4 zile de la
declanşarea primelor flori. După data de 01.05.2014, temperaturile maxime absolute
au depăşit valoarea de peste 20°C cu efect benefic pentru o polenizare normală a
florilor de măr. Temperaturile din timpul zilei înregistrate în perioada înfloritului în
masă a soiurilor de măr, dădeau speranţe unei legări corespunzătoare. Totuşi nu
toate soiurile au avut un grad bun de legare a fructelor. Se apreciază că aproape
toate soiurile de măr luate în studiu au beneficiat de aceleaşi condiţii de desfăşurare
a polenizării şi legării fructelor.
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Tabelul 19
Fenofazele, durata şi intensitatea înfloritului la soiurile de măr cultivate în
sistem de mare densitate, în anul 2014
Nr.
crt.

Soiul /
portaltoiul

1 Ionathan/M9
(Mt)
2 Ariwa/M9
3 GoldenLasa/M9
4 Goldrush/M9
5 Enterprise/M9
6 Inedit/M9
7 Iris/M9
8 Luca/M9
9 Real/M9
10 Rebra/M9
11 Redix/M9
12 Remar/M9
13 Saturn/M9
14 Voinicel/M9

Începutul
înfloritului

Înfloritul
în masă

22.04

26.04

27.04
26.04
29.04
23.04
22.04
19.04
21.04
23.04
23.04
22.04
25.04
24.04
22.04

29.04
29.04
06.05
26.04
26.04
22.04
26.04
26.04
26.04
24.04
29.04
28.04
25.04

Durata
Sfârşitul
înfloritului
înfloritului
(zile)
03.05
12
05.05
05.05
10.05
03.05
03.05
30.04
01.05
03.05
01.05
30.04
06.05
05.05
03.05

9
10
12
11
12
12
11
11
9
12
12
12
12

4

Gradul de
legare a
fructelor (%)
2,2

5
5
3
4
5
5
4
5
4
3
4
5
5

8,5
8,2
3,5
2,6
15,5
12,6
3,0
3,2
2,8
2,5
8,6
3,2
15,3

Intensitatea
înfloritului

Temperaturile minime absolute înregistrate în timpul nopţii, cuprinse între
6,2°C şi 11,2°C , uneori şi 3°C, au determinat o slabă legare a fructelor, procesul de
reproducere la majoritatea soiurilor de măr a fost influenţat negativ. Au fost totuşi şi
soiuri, cum ar fi: Inedit, Iris, Remar, GoldenLasa, Ariwa, care sunt mai bine adaptate
la condiţiile de climă ale zonei, asigurând o bună legare a fructelor şi implicit a unor
producţii normale.
În condiţiile climatice ale anului 2014, durata înfloritului la soiurile de măr luate
în studiu a fost cuprinsă între 9 şi 12 zile, faţă de 6 – 8 zile cât a fost în anul 2013.
Intensitatea înfloritului a fost foarte bună la toate soiurile de măr luate în
studiu, la majoritatea s-au înregistrat note de 4 şi 5, inclusiv la soiul Ionathan luat ca
martor.
Gradul de legare a fructelor a fost foarte slab la soiurile Rebra, Redix, Saturn,
Luca, Real, Enterprise, Goldrush şi soiul Ionathan luat ca martor, la care s-a
înregistrat un procent de legare a fructelor cuprins între 2,2 şi 3,5%. O legare mai
bună a fructelor cu un procent de 8,2-15,5% a fost asigurată de soiurile GoldenLasa,
Ariwa, Remar, Iris, Voinicel şi Inedit.
Din datele înregistrate în anii 2012 – 2014, se apreciază că, soiurile de măr
cu rezistenţă genetică la boli luate în studiu, se suprapun parţial sau total în timpul
înfloritului având posibilitatea grupării acestora într-o singură parcelă pentru
polenizarea reciprocă.
În funcţie de maturitatea de recoltare, soiurile de măr luate în studiu au
înregistrat în anii 2013 - 2014, un număr de 109 – 148 zile de la înflorit la maturarea
fructelor.
Analiza desfăşurării fenofazelor organelor de rod de la sfârşitul înfloririi la
maturarea de recoltare a fructelor, efectuată în anii 2013 şi 2014, indică faptul că
avansul sau întârzierea vegetaţiei de la un an la altul se transmite pe toată perioada
de vegetaţie. Astfel, în tabelul 20 se constată că, fenofaza maturării fructelor se
înregistrează corespunzător mai devreme sau mai târziu cu un număr de zile cu
diferenţe nesemnificative între cei doi ani de studiu. Indiferent de decalajul înregistrat
de la un an la altul în desfăşurarea fenofazelor organelor de rod, soiurile de măr au
nevoie de acelaşi număr de zile, pentru a atinge momentul optim de maturare –
recoltare.
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Tabelul 20
Data recoltării şi numărul de zile de la înflorit la coacerea fructelor
în anii 2013–2014
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Soiul/ Portaltoiul
Ionathan/M9 (Mt)
Ariwa/M9
GoldenLasa/M9
Goldenrush/M9
Enterprise/M9
Inedit/M9
Iris/M9
Luca/M9
Real/M9
Rebra/M9
Redix/M9
Remar/M9
Saturn/M9
Voinicel/M9

Data recoltării fructelor
în anul
2013
2014
25.09
26.09
20.09
22.09
20.09
23.09
06.10
05.10
28.09
01.10
28.09
30.09
18.09
20.09
25.09
28.09
02.09
01.09
25.09
26.09
26.09
25.09
15.09
16.09
10.09
12.09
16.09
15.09

Nr. de zile de la înflorit la maturarea
fructelor
2013
2014
Media
140
135
138
133
131
132
133
130
132
148
142
145
141
140
141
141
138
140
134
131
133
140
137
139
117
109
113
139
135
137
141
135
138
128
122
125
122
120
121
131
123
127

Diferenţa de la un an la altul şi chiar în acelaşi an, este observabilă în special
la soiurile cu perioadă de coacere diferită, respectiv cele de vară, faţă de soiurile de
toamnă şi iarnă la care diferenţele sunt foarte mici sau deloc.
Soiurile de vară cu perioada de recoltare în ultima decadă a lunii august, au
nevoie de 109-117 zile de la înflorit la maturarea fructelor, cu o medie pe 2 ani de
113 zile.
Soiurile de vară-toamnă, cu perioada de recoltare a fructelor în prima jumătate
a lunii septembrie, au nevoie de 120-131 zile de la înflorit la maturarea fructelor, cu o
medie pe anii 2013-2014 de 121-125 zile.
Soiurile de toamnă-iarnă, cu perioada de recoltare a fructelor în a doua
jumătate a lunii septembrie şi prima decadă a lunii octombrie, au nevoie de 131-148
zile de la înflorit la maturarea fructelor, cu o medie a anilor 2013-2014 de 133-145
zile.
Potenţialul de producţie
Unul din obiectivele prioritare ale studiului întreprins, o reprezintă aprecierea
capacităţii de producţie, fiind caracteristica cea mai importantă în promovarea
soiurilor pentru înfiinţarea noilor plantaţii comerciale.
Potenţialul productiv ridicat, asociat cu calitatea superioară a fructelor,
exprimă în cel mai înalt grad capacitatea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la
boli luate în studiu de a asimila şi valorifica condiţiile ecologice ale zonei în care sunt
cultivate.
Productivitatea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli, care face
obiectul prezentului studiu, este o însuşire complexă, determinată genetic de baza
ereditară din care provine, dar este influenţată de interacţiunea dintre soi şi condiţiile
climatice ale zonei de cultură. Alţi factori care contribuie la conturarea acestei însuşiri
a soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli luate în studiu sunt legaţi de
precocitatea de rodire, tipul de fructificare, tehnologia aplicată, rezistenţa la boli şi
dăunători, de compatibilitatea la altoire şi polenizare, densitatea de plantare şi
portaltoiul folosit.
Pe baza studiilor abordate, se stabileşte care dintre soiurile de măr cu
rezistenţă genetică la boli întrunesc optimum de exprimare a potenţialului biologic de
producţie, în condiţiile climatice ale Bazinului pomicol Dâmboviţa.
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Pentru analiza corectă a cantităţii recoltei s-a avut în vedere să se înregistreze
producţia de fructe, în fiecare an şi să se stabilească nivelul de producţie, tendinţa de
autoreglare sau de fructificare intermitentă.
Înregistrarea anuală a producţiei de mere la nivel de soi arată că există
diferenţe între acestea în ce priveşte nivelul de producţie.
Pentru aprecierea productivităţii soiurilor s-a luat în calcul producţia
înregistrată în anii 5-8 de la plantare (tabelul 21).
Producţiile obţinute în anii 5-6 de la plantare, demonstrează performanţele
deosebite ale sistemului de mare densitate la măr, sistem care poate fi extins în
zonele pomicole consacrate, numai cu soiurile cele mai productive, care dau fructe
de calitate corespunzătoare cerinţelor de piaţă.
În anul 5 de la plantare, cele mai mari producţii s-au obţinut la soiurile Ariwa,
Inedit şi Saturn, cuprinse între 42 şi 42,5 t/ha. La celelalte soiuri s-au înregistrat
producţii cuprinse între 28,5 t/ha şi 35,3 t/ha, comparativ cu soiul Ionathan luat ca
martor, la care s-a înregistrat în anul 5 de la plantare 24 t/ha.
În anul 6, anul 2012, producţiile au oscilat între 17 t/ha la soiul Goldrush şi 39
t/ha la soiul Ariwa.
Analizând producţia medie a anilor 5-8 de la plantare, se constată că, din cele
13 soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli cultivate în sistem de mare densitate,
cele mai productive sunt soiurile Inedit, Saturn, Iris, Remar şi Ariwa, la care s-au
obţinut în medie pe 4 ani, peste 25 t/ha. Sunt apreciate cu potenţial ridicat şi soiurile
de măr care au înregistrat, în medie pe 4 ani, producţii de peste 20 t/ha: Enterprise
(21,4 t/ha), Real (23,3 t/ha), Rebra (21,5 t/ha), Voinicel (20,3 t/ha). Soiul Ionathan
luat ca martor a înregistrat în medie pe 4 ani o producţie de 16,7 t/ha.
Condiţiile climatice din perioada 2012 -2014 au determinat o legare mai slabă
a fructelor, în primul rând la majoritatea soiurilor provenite din străinătate, ca dovadă
a neadaptării acestora la condiţiile climatice din tara noastră.
Trebuie menţionat faptul că soiurile omologate la SCDP Voineşti : Inedit, Iris,
Real, Remar, Voinicel, au învins mai uşor condiţiile climatice din zonă, fiind mai bine
adaptate, acestea pot fii recomandate pentru extindere în cultură, în livezi de mare
densitate.
Tabelul 21
Producţia, calitatea şi epoca de consum la soiurile de măr cu rezistenţă
genetică la boli, cultivate în sistem de mare densitate (2.500 pomi/ha), în anii 5
– 8 de la plantare.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Soiul/portaltoiul
Ionathan/M9 (Mt)
Ariwa/M9
GoldenLasa/M9
Goldrush/M9
Enterprise/M9
Inedit/M9
Iris/M9
Luca/M9
Real/M9
Rebra/M9
Redix/M9
Remar/M9
Saturn/M9
Voinicel/M9

5
2011
24,0
42,0
29,8
29,5
28,5
42,2
33,0
25,3
29,3
31,0
23,0
23,0
42,5
29,8

Producţia obţinută (t/ha)
în anul
6
7
2012
2013
21,5
5,8
39,0
2,5
19,5
8,3
17,0
3,9
31,5
9,0
26,2
12,1
23,0
15,6
20,0
12,3
27,0
13,0
25,3
11,5
21,0
6,3
38,0
12,3
31,5
12,3
21,3
10,2
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8
2014
15,3
21,3
17,3
15,8
16,5
35,6
28,8
14,5
23,8
18,0
19,3
29,5
18,3
19,8

Media
(t/ha)
16,7
26,2
18,7
16,6
21,4
29,0
25,1
18,0
23,3
21,5
17,4
25,7
26,2
20,3

Frecvenţa accidentelor climatice semnalate asupra creşterii şi rodirii
mărului în Bazinul pomicol Dâmboviţa
În Bazinul pomicol Dâmboviţa, clima este temperată, cu veri mai blânde şi ierni
potrivit de reci, temperatura medie anuală (normala) este de 8,80C , iar suma
precipitaţiilor multianuale este de 782mm.
Datele climatice înregistrate la Staţia meteorologică a SCDP Voineşti, în
perioada 2011 – 2013 se prezintă centralizat în tabelul 22.
Temperatura medie anuală a fost în cei 3 ani de studiu de 10,7°C, cu 1,9°C
mai mare decât normala zonei. În timpul verii, cele mai ridicate temperaturi medii
lunare s-au înregistrat în lunile iunie (19,7°C), iulie (22,2°C) şi august (21,3°C), iar
cele mai scăzute în lunile de iarnă ianuarie – februarie (1°C) şi decembrie ( 0,7°C).
Din datele prezentate rezultă că în ultimii ani are loc o creştere a
temperaturilor, materializată în aproape toate lunile anului, depăşind cu peste 2°C
normala zonei. În lunile mai – septembrie, temperatura medie lunară a depăşit
normala cu 2,1 – 2,7°C. Un caz particular o constituie creşterea temperaturii în luna
aprilie, fiind depăşită normala cu 4,5°C.
Temperaturile ridicate din luna aprilie, înregistrate în anii 2011 – 2013 a
influenţat negativ procesul de legare a fructelor. Acestea, coroborate cu o umiditate
scăzută la orele amiezii, pe lângă faptul că s-a determinat o accelerare a procesului
de înflorire, a contribuit la deshidratarea organelor de reproducere (polen, stigmat) la
majoritatea soiurilor care au fost în faza de înflorit în masă.
Tabelul 22
Date climatice (valori medii) înregistrate în perioada 2011 – 2013 la Staţiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Media anuală
* Suma anuală

Temperatura (0C)
Media Normala Dif. ±
-1,0
-2,7
+1,7
-1,0
-0,7
-0,3
5,5
3,3
+2,2
13,0
8,5
+4,5
15,9
13,8
+2,1
19,7
17,4
+2,3
22,2
19,5
+2,7
21,3
18,6
+2,7
16,5
14,4
+2,1
10,6
9,5
+1,1
5,5
4,3
+1,2
0,7
0,0
+0,7
10,7
8,8
+1,9

Fenomene climatice
Precipitaţii (mm)
Media Normala Dif. ±
53,1
46
+7,1
43,8
37
+6,8
38,6
49
-10,4
55,2
63
-7,8
119,0
93
+26,0
91,3
110
-18,7
50,7
85
-34,3
42,9
72
-29,1
43,7
63
-19,3
59,0
60
-1,0
29,1
52
-22,9
52,0
52
0,0
678,4*
782*
-103,6*

Umid. atmosferică (%)
Media Normala Dif. ±
83
81
+2
86
80
+6
77
74
+3
71
70
+1
77
73
+4
79
74
+5
76
73
+3
76
75
+1
81
77
+4
86
79
+7
84
82
+2
82
82
0
80
77
+3

Temperaturile mai ridicate decât normala în lunile de vară iunie – august, pe
un fond de precipitaţii reduse cu 18,7 – 34,3mm faţă de normala zonei, a influenţat
negativ creşterea vegetativă a pomilor, dar mai ales creşterea fructelor.
Fenomenele înregistrate în cei 3 ani de studiu (2011 – 2013), reprezintă un
semnal pentru înfiinţarea noilor plantaţii de măr, mai ales cele de înaltă densitate, cu
pomii altoiţi pe portaltoiul M.9, acestea nu se vor realiza fără instalarea sistemului de
irigaţii.
Temperaturile înregistrate în timpul iernii, în anii 2011 -2013, nu au fost mai
scăzute de - 22°C, astfel că nu s-au înregistrat afecţiuni ale mugurilor de rod.
În ultimii ani se înregistrează frecvent căderi de grindină în lunile de vară,
astfel că, la înfiinţarea livezilor de mare densitate este necesar să se instaleze plasă
antigrindină.
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Sunt semnalate tot mai frecvent, temperaturi ridicate în luna ianuarie
determinând umflarea timpurie a mugurilor de rod, urmate de temperaturi scăzute
care pot afecta mugurii de rod.
Cu toate că, în ultimii ani, în Bazinul pomicol Dâmboviţa, s-au înregistrat
frecvent unele accidente climatice care au influenţat negativ procesul de legare a
fructelor, secetă în lunile de vară şi căderi de grindină, totuşi, mărul se poate extinde
fără rezerve, acesta având condiţii corespunzătoare pentru creştere şi rodire. Odată
cu extinderea livezilor de măr de înaltă densitate, cu soiuri rezistente genetic la boli,
se va avea în vedere instalarea sistemului de irigare şi implicit a sistemului
antigrindină.
Calitatea producţiei
Merele destinate consumului în stare proaspătă sau pentru procesare, trebuie
să fie sănătoase, să fie ajunse la maturitatea comercială sau de consum şi să aibă
proprietăţi organoleptice specifice soiului. Pentru comercializarea merelor la preţuri
superioare, acestea trebuie să se situeze la standardele impuse de piaţă şi să-şi
menţină calitatea atât după recoltare, cât şi pe parcursul păstrării şi livrării.
Calitatea fructelor este de natură genetică fiind influenţată de soi, gradul de
maturare, acţiunea factorilor de mediu, precum şi a factorilor tehnologici. Efectele
interacţiunii acestor factori se materializează prin obţinerea unor fructe cu calităţi
deosebite sau pot fi influenţate în sens negativ la calităţi inferioare.
Portaltoii vegetativi de vigoare redusă contribuie semnificativ la sporirea
calităţii merelor, dacă soiurile sunt cultivate în condiţii ecologice corespunzătoare şi
se aplică nişte măsuri tehnologice de performanţă.
Testarea maturităţii merelor
Cantitatea şi calitatea fructelor este mult influenţată de momentul recoltării, de
aceea recoltarea trebuie făcută la un anumit moment denumit optim de recoltare sau
maturitate de livadă.
Determinarea maturităţii fructului reprezintă o etapă importantă a perioadei de
recoltare şi este determinată de epoca de maturare a fiecărui soi, factorii climatici şi
măsurile agrotehnice. Maturitatea fructului este apreciată în funcţie de schimbarea
culorii de fond, uşurinţa separării fructelor de ramură, schimbarea culorii seminţelor,
consistenţa pulpei sau fermitatea structo-texturii, acumularea substanţei componente
precum şi numărul de zile de la înflorire la maturarea fructelor.
Metodele de apreciere a gradului de maturitate a fructelor sunt cunoscute şi
utilizate, fie că ne referim la testele chimice (testul cu iod în iodură de potasiu), fizice
(metoda refractometrică, măsurarea fermităţii fructelor cu penetrometrul), statistice
(numărul zilelor după înflorirea completă) sau vizuale (culoarea seminţei, culoarea
epidermei fructului).
Parametrii de calitate ai fructelor
Greutatea medie şi mărimea sunt elemente importante în aprecierea calităţii
comerciale a fructelor. Acestea constituie însuşiri de soi şi pot fi influenţate într-o
măsură mai mare sau mai mică de cantitatea producţiei, de vârsta pomului, de
tehnologia de cultură aplicată şi condiţiile climatice ale anului.
Interesul pentru obţinerea unor fructe mari, cu valoare comercială ridicată,
reprezintă unul din obiectivele majore în aprecierea pomologică a soiului. Se
cunoaşte faptul că în standardele europene, dimensiunile merelor sunt cu mult
superioare celor obţinute în România. În aceste condiţii, trebuie să fim exigenţi la
alegerea soiurilor pentru promovarea acestora în culturile comerciale şi să se aplice
o tehnologie adecvată pentru atingerea acestui obiectiv.
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Mărimea fructului asociată cu o culoare intensă şi uniformă (roşu tip Ionathan
sau galben tip Goldendelicious) şi o formă simetrică, oferă fructului aspectul şi
atractivitatea necesară. Studiul întreprins asupra soiurilor de măr cu rezistenţă
genetică la boli, cultivate în sistem de mare densitate, relevă o variabilitate genetică
privind mărimea fructelor. S-a constatat o variabilitate a mărimii fructelor între soiurile
de măr luate în studiu.
Se apreciază că o mărime medie a fructului de 170–180 g este
corespunzătoare pentru un soi de măr modern. Majoritatea soiurilor de măr luate în
studiu prezintă o mărime a fructului care să corespundă şi să concureze cu soiurile
moderne, în aşa măsură ca şi soiurile cu rezistenţă genetică la boli, cultivate în
sistem de mare densitate să fie promovate în cultură, în vederea obţinerii unor
producţii ecologice, solicitate tot mai mult de consumatori.
Mărimea fructelor în anii 5 -8 de la plantare a avut o amplitudine destul de
mare, de la 154 g la soiul Ionathan, luat ca martor, la 185 g la soiurile Rebra şi
Remar. Fructe peste 170 g au fost obţinute la majoritatea soiurilor şi mai mici la
soiurile Goldrush (156 g), Inedit (159 g) şi Voinicel şi Iris cu 162-163g, diferenţele
înregistrate se datorează în special factorilor genetici, respectiv soiurilor (Tabelul 23).
Tabelul 23
Biomasa fructelor la soiurile de măr cu rezistenţă genetică la boli
la data recoltării (2012 – 2014)
Biomasa fructelor (g)
Nr.
Soiul/ Portaltoiul
crt.
2012
2013
2014
Media
Ionathan/M9 (Mt)
156
155
150
1
154
Ariwa/M9
169
170
165
2
168
GoldenLasa/M9
183
178
170
3
177
Goldenrush/M9
154
160
155
4
156
Enterprise/M9
173
185
175
5
178
Inedit/M9
162
160
155
6
159
Iris/M9
166
165
155
7
162
Luca/M9
183
180
170
8
178
Real/M9
188
185
170
9
181
190
190
175
10 Rebra/M9
185
183
185
170
11 Redix/M9
179
188
190
175
12 Remar/M9
185
177
180
165
174
13 Saturn/M9
170
165
155
14 Voinicel/M9
163
Valoarea medie a greutăţii fructelor la nivel de soi pe perioada 2012–2014,
arată că soiurile GoldenLasa, Enterprise, Luca, Real, Rebra, Redix, Remar şi Saturn,
au potenţial de a asigura mărime corespunzătoare fructelor care să facă concurenţă
pe piaţă, fructele încadrându-se în clasa fructelor mari, iar celelalte soiuri se
încadrează în grupa fructelor mijlocii.
Calitatea comercială a fructelor
Valoarea comercială a fructelor este determinată de cantitatea fructelor de
categorii superioare, de mărime, cu influenţe pozitive asupra preţurilor de valorificare
avantajoase, cu care producătorul reuşeşte să-şi recupereze cheltuielile curente de
întreţinere anuală a culturii, ale investiţiei specifice şi acumularea de capital financiar
pentru reluarea ciclului de producţie.
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Costurile curente de producţie pot fi recuperate în spaţiul concurenţial al
economiei de piaţă şi depăşite numai de calitatea superioară, incluzând cerinţele
standardelor de comercializare (mărimea, coloraţia specifică şi prezentarea
produsului).
Punerea în aplicare a noilor standarde de calitate va elimina de pe piaţă
produsele de calitate nesatisfăcătoare, va orienta producţia în scopul satisfacerii
cerinţelor în continuă creştere a consumatorilor şi vor facilita relaţiile comerciale pe
baza unei concurenţe loiale, contribuind astfel la creşterea rentabilităţii producţiei.
Clasarea fructelor pe categorii de mărime şi clase de calitate arată că unele
soiuri cu producţie mai mică au avut procente mai bune din primele clase, iar la
soiurile foarte productive o parte din fructe au fost în clasa a doua, cu destinaţie către
industrializare.
Din datele prezentate în tabelul 24 se constată că numai 6 soiuri au avut
peste 70% mere la categoria extra, fiind soiurile cu biomasa fructelor cea mai mare,
iar celelalte înregistrează 50 – 68% fructe în această clasă.
a
La categoria I au fost între 15 şi 26% din fructe indiferent de soi, inclusiv soiul
Ionathan, luat ca martor.
Tabelul 24
Repartizarea producţiei în clase de calitate (2012 – 2014)
%
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Soiul/ Portaltoiul
Ionathan/M9 (Mt)
Ariwa/M9
GoldenLasa/M9
Goldrush/M9
Enterprise/M9
Inedit/M9
Iris/M9
Luca/M9
Real/M9
Rebra/M9
Redix/M9
Remar/M9
Saturn/M9
Voinicel/M9

a

Extra

I

52
68
72
50
66
54
51
71
80
81
72
82
65
62

23
23
22
24
24
25
26
23
15
15
22
15
24
21

a

a
Extra + I

25
9
6
26
10
21
23
6
5
4
6
3
11
17

75
91
94
74
90
79
77
94
95
96
94
97
89
83

II

a

În categoria a II , fructe care se valorifică la industrializare au fost între 3 şi
26%.

a

Este important de observat, că în clasele extra + I , luate împreună, au fost 8
soiuri din 13 care au depăşit 90% din fructe, respectiv: Ariwa, Enterprise, Luca, Real,
Rebra, Redix, Remar, GoldenLasa, la acestea se aduce un plus de valoare la
valorificare.
Fermitatea pulpei fructelor
Fermitatea pulpei fructelor se consideră corespunzătoare când este compactă,
crocantă sau fină, cu o coloraţie uniformă.
Se consideră necorespunzătoare o fermitate mică (făinoasă) şi se întâlneşte
în general la fructele supramaturate. De asemenea, este apreciată negativ o
consistenţă dură, grosieră, cu zone de sticlozitate.
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În condiţiile anului 2012, fermitatea pulpei fructelor la recoltare a înregistrat
valori cuprinse între 6,2 kgf/cm2 la soiul Voinicel şi 11,2 kgf/cm2 la soiul Goldrush,
faţă de media soiurilor de 8,03 kgf/cm2 (Tabelul 25).
În anul 2013, fermitatea pulpei fructelor, la soiurile de măr luate în studiu, a
fost mai mică, valoarea medie a fost de 7,93 kgf/cm2, cu o amplitudine cuprinsă între
6,4 kgf/cm2 la soiul Voinicel şi 11,6 kgf/cm2 la soiul Goldrush. Martorul în anul 2013,
a înregistrat valoarea de 6,6kgf/cm2.
În anul 2014, valoarea medie a fermităţii pulpei fructelor a fost aproximativ
egală cu cea înregistrată în anul 2012, respectiv 8,01 kgf/cm2. Valorile extreme se
înscriu în limite de la 6,3 kgf/cm2 la soiul Voinicel şi 11,8 kgf/cm2 la soiul Goldrush.
Soiul Ionathan luat ca martor a înregistrat o valoare mai mare decât în anii anteriori,
aceasta fiind de 6,9 kgf/cm2.
Din datele medii înregistrate în perioada 2012 – 2014, rezultă că sunt soiuri
care produc fructe ferme, precum: Goldrush, Ariwa, GoldenLasa, Enterprise, Luca,
Inedit, Rebra şi Remar, cu rezistenţă medie la penetrare cuprinsă între 7,60 kgf/cm2
şi 11,53 kgf/cm2 şi soiuri ca Voinicel, Saturn, Redix, Real, Iris şi soiul Ionathan luat ca
martor, a căror rezistenţă medie la penetrare a fructelor este mult mai redusă de 6,30
– 7,03 kgf/cm2.
Tabelul 25
Fermitatea pulpei la recoltare pentru fructele soiurilor de măr
cu rezistenţă genetică la boli luate în studiu (kgf/cm2, 2012 – 2014)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Soiul/ Portaltoiul
Ionathan/M9 (Mt)
Ariwa/M9
GoldenLasa/M9
Goldrush/M9
Enterprise/M9
Inedit/M9
Iris/M9
Luca/M9
Real/M9
Rebra/M9
Redix/M9
Remar/M9
Saturn/M9
Voinicel/M9
Media

2012

2013

2014

Media

6,8
8,8
10,0
11,2
9,3
7,3
7,0
9,2
6,6
8,0
7,2
8,0
6,8
6,2
8,03

6,6
9,2
9,9
11,6
8,2
7,6
7,2
7,8
6,9
7,8
6,9
7,9
7,0
6,4
7,93

6,9
9,4
9,2
11,8
9,2
7,9
6,9
8,0
7,0
8,0
6,8
7,9
7,1
6,3
8,01

6,77
9,13
9,70
11,53
8,83
7,60
7,03
8,33
6,83
7,93
6,97
7,93
6,97
6,30
7,99

Comportarea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli faţă de atacul
de rapăn şi făinare
În zona pomicolă Voineşti sunt condiţii favorabile pentru cultura mărului, însă
fiind o zonă cu climat mai umed, sunt condiţii specifice dezvoltării bolilor, în special
rapănul mărului (Venturia inaequalis).
În livezile de măr cu soiuri sensibile la boli (Ionathan, Golden delicious etc.)
sunt necesare un număr de 12–14 intervenţii cu produse fitosanitare pentru
combaterea atacului de rapăn şi făinare.
Costurile mari înregistrate pentru menţinerea unei stări fitosanitare
corespunzătoare, în vederea obţinerii fructelor de calitate superioară, a condus către
o căutare continuă de soiuri valoroase mai rezistente sau tolerante.
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Introducerea în cultură a soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli, a
reprezentat un pas înainte în rezolvarea acestei probleme cu care se confruntă
producătorii de fructe.
În condiţiile specifice anilor de studiu şi a efectuării a 6–7 stropiri numai cu
insecticide, s-a evaluat comportarea la atacul de rapăn şi făinare a soiurilor de măr
luate în studiu.
În urma cercetărilor şi observaţiilor efectuate în livadă la cele 14 soiuri de măr
luate în studiu au rezultat următoarele:
În privinţa rapănului (Venturia inaequalis), la soiurile de măr cu rezistenţă
genetică la boli, care au ca sursă de rezistenţă gena Vf, atât pe frunze dar mai ales
pe fructe s-a constatat exprimarea corectă a rezistenţei de câmp a genei Venturia
floribunda 821 care nu a permis infecţia agentului patogen (grad de atac = 0). Ca
urmare toate soiurile de măr cu rezistenţă genetică la boli luate în studiu prezintă
imunitate de câmp la rapăn (tabelul 26).
Gradul de atac la soiul Ionathan, luat ca martor, în condiţii de neaplicare a
tratamentelor fitosanitare, care a fost de 56,6%, ne indică prezenţa rapănului şi a
făinării în mediul experimental şi necesitatea stropirilor cu fungicide la soiurile
sensibile. În condiţiile aplicării a 14 tratamente pentru combaterea bolilor, gradul de
atac cu rapăn la soiul Ionathan a fost de 2,1 %.
Tabelul 26
Comportarea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli, la atacul de rapăn
(Venturiainaequalis) şi de făinare (Podosphaeraleucotricha)
Nr.
crt.

*
**

Soiul

1

Ionathan (Mt)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ariwa
GoldenLasa
Goldrush
Enterprise
Inedit
Iris
Luca
Real
Rebra
Redix
Remar
Saturn
Voinicel

Comportarea faţă de boli (%)
Venturiainaequalis
Podosphaeraleucotricha
*
2,1
10,2 – 30,0*
56,6**
70,0**
0
0
0
0
0
2,5 – 6,5
0
0
0
0,2 – 0,3
0
0,6 – 1,6
0
0
0
1,7 – 2,8
0
0,5 – 0,9
0
0,7 – 1,0
0
1,1 – 3,3
0
0
0
0,9 – 1,2

În condiţiile aplicării tratamentelor fitosanitare la avertizare (14 tratamente).
În condiţiile neaplicării tratamentelor fitosanitare.

În ceea ce priveşte comportarea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli,
cultivate în sistem de mare densitate, toate manifestă un grad sporit de rezistenţă.
Valorile gradului de atac sunt nesemnificative (0–6,5%), fiind foarte mici faţă de
atacul înregistrat la soiul Ionathan, cunoscut ca etalon al sensibilităţii la făinare
(10,2–30% în condiţiile aplicării tratamentelor fitosanitare şi 70% în condiţiile
neaplicării stropirilor cu fungicide pe toată durata studiului).
Trebuie menţionat faptul că, în anii cei mai favorabili de dezvoltare a bolilor şi
la soiurile de măr cu rezistenţă genetică la boli promovate în cultură sunt necesare
1–2 tratamente anual cu fungicide. La primele tratamente un produs cupric pentru
stoparea atacului de Erwinia amylovora (la soiurile de măr cu rezistenţă genetică la
boli luate în studiu, nu s-a constatat atac de Erwinia amylovora) şi la penultimul
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tratament, în luna august, un fungicid de contact pentru prevenirea atacului de
Gleosporium, care este destul de frecvent în anii ploioşi şi duce la deprecierea
aspectului comercial al fructelor.
Caracterizarea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli în funcţie de
comportarea acestora în livadă
Ariwa
A fost omologat în anul 1996 în Elveţia.
Pomul este de vigoare mijlocie, intră timpuriu pe rod şi rodeşte preponderent
pe ţepuşe şi mlădiţe. Înflorirea este mijlocie spre semitârzie. Cultivat în sistem de
mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, produce peste 40 t/ha. Fructul este de
mărime mijlocie – mare, cu greutatea de 165 – 170 g, de culoare roşu-carmin pe 2/3
din suprafaţă. Pulpa de culoare alb – gălbuie, suculentă, dulce, acidulată. La
recoltare fructele au o fermitate cuprinsă între 8,8 şi 9,4 kgf/cm2. Fructele se
recoltează în ultima decadă a lunii septembrie şi se pot consuma până în luna
ianuarie, păstrate în depozit cu răcire naturală. Soiul Ariwa este rezistent la rapăn
(Venturia inaequalis) şi făinare (Podosphaera leucotricha), este purtător al genei de
rezistenţă Vf.
GoldenLasa
A fost omologat în anul 1997 în Italia.
Pomul este de vigoare mijlocie, intră timpuriu pe rod şi rodeşte preponderent
pe ramuri scurte şi pe mlădiţe. Înflorirea este mijlocie spre semitârzie. Cultivat în
sistem de mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, produce peste 30 t/ha. Fructul este
de mărime mijlocie – mare, cu greutatea de 170 – 180 g, de culoare galben. Pulpa
este suculentă, dulce, uşor acidulată. La recoltare fructele au o fermitate cuprinsă
între 9,2 şi 10,0 kgf/cm2. Fructele se recoltează la sfârşitul decadei a IIa a lunii
septembrie şi se pot consuma în lunile septembrie şi octombrie. Soiul GoldenLasa
este rezistent la rapăn (Venturia inaequalis) şi făinare (Podosphaera leucotricha).
Goldrush
A fost omologat în anul 1992 în S.U.A.
Pomul este de vigoare mică – mijlocie, intră timpuriu pe rod şi rodeşte
preponderent pe ţepuşe şi mai puţin pe nuieluşe şi mlădiţe. Pe mlădiţe mugurii de rod
sunt diferenţiaţi în treimea superioară. Înflorirea este semitârzie spre târzie. Cultivat
în sistem de mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, produce peste 30 t/ha. Fructul
este de mărime mijlocie, cu greutatea de 155 – 160 g, de culoare galben-verzui la
recoltare. Pulpa este densă, suculentă, cu gust bun, dulce, acidulat. La recoltare
fructele au o fermitate cuprinsă între 11,2 şi 11,8 kgf/cm2. Fructele se recoltează mai
târziu ca la celelalte soiuri, după 1 octombrie şi se pot consuma în condiţii de
păstrare naturală până în luna aprilie. Soiul Goldrush este rezistent la rapăn
(Venturia inaequalis) şi manifestă sensibilitate la făinare (Podosphaera leucotricha),
este purtător al genei de rezistenţă Vf.
Enterprise
A fost omologat în anul 1992 în S.U.A.
Pomul este de vigoare mare, cu intrare mai târzie pe rod, rodeşte
preponderent pe ţepuşe, şi mai puţin pe nuieluşe şi foarte puţin pe mlădiţe. Înflorirea
este mijlocie. Cultivat în sistem de mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, intră mai
târziu pe rod, iar în anul 4 – 5 după plantare atinge cu greu 25 t/ha. Fructul este
mare, cu greutatea de 175 – 185 g, de culoare roşu. Pulpa este suculentă, dulce –
acidulată. La recoltare fructele au o fermitate cuprinsă între 8,2 şi 9,3 kgf/cm2.
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Fructele se recoltează la sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie şi se pot
consuma până în luna martie, în condiţii de păstrare naturală. Soiul Enterprise este
rezistent la rapăn (Venturia inaequalis) şi făinare (Podosphaera leucotricha), este
purtător al genei de rezistenţă Vf.
Inedit (sin. 2/5 – 90V)
A fost obţinut la S.C.D.P. Voineşti din soiul Prima x polenizare naturală, cu
iradierea seminţelor postmaturate la doza de 5000 γ. A fost omologat în anul 2009.
Pomul este de vigoare mijlocie – mică, cu portul etalat, intră timpuriu pe rod şi
rodeşte pe formaţiuni scurte (ţepuşe) şi nuieluşe. Înflorirea este mijlocie spre
semitârzie. Cultivat în sistem de mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, produce
peste 40 t/ha. Are o mare capacitate de producţie, însă necesită rărirea fructelor
pentru a evita tendinţa de periodicitate de rodire. Fructul este de mărime mijlocie, cu
greutatea de 155 – 162 g, este conic globulos, culoarea de fond verde – gălbui,
acoperit pe 2/3 din suprafaţă cu roşu – viu, atractiv. Pulpa de culoare alb – gălbuie,
suculentă, gust bun, acidulat. La recoltare fructele au o fermitate cuprinsă între 7,3 şi
7,9 kgf/cm2. Soiul Inedit este imun genetic la rapăn (Venturia inaequalis) şi foarte
slab atacat de făinare (Podosphaera leucotricha), este purtător al genei de rezistenţă
Vf.
Iris (sin 8/94 – 82V)
A fost obţinut la S.C.D.P. Voineşti prin iradierea seminţelor uscate din soiul
Prima polenizate natural, cu radiaţii gama în doză de 8000 γ. A fost omologat în anul
2005.
Pomul are vigoare mijlocie – mică, este foarte precoce şi productiv. Rodeşte
pe ţepuşe, nuieluşe şi mlădiţe. Diferenţiază muguri de rod în fiecare an şi produce
indiferent de cantitatea de fructe produsă în anul precedent. Înflorirea este mijlocie,
simultană cu a soiurilor Ionathan şi Redix. Cultivat în sistem de mare densitate, altoit
pe portaltoiul M9, produce peste 40 t/ha, fără alternanţă de rodire. Fructul are 150 –
155 g şi are înălţimea de 6,0 – 6,2 cm şi diametrul de 6,8 – 7,1 cm. Are forma sferică,
uşor turtit cu pieliţa de culoare galben, acoperită 2/3 din suprafaţă cu roşu – carmin.
În zona caliciului, culoarea pieliţei este verde – gălbuie. Caliciul este superficial şi
semideschis. Cavitatea calicială este largă şi superficială. Pedunculul este mijlociu ca
lungime şi potrivit de gros. Pulpa este alb – gălbuie, suculentă, dulce şi armonios
acidulată, cu o aromă discretă şi un gust foarte bun. La recoltare, fructele au o
fermitate cuprinsă între 6,9 – 7,2 kgf/cm2. Maturitatea de recoltare este la jumătatea
lunii septembrie, iar cea de consum se prelungeşte până la sfârşitul lunii noiembrie.
Soiul Iris este rezistent la rapăn (Venturia inaequalis) şi slab atacat de făinare
(Podosphaera leucotricha), este purtător al genei de rezistenţă Vf.
Luca
A fost obţinut la S.C.D.P. Voineşti, fiind omologat în anul 2006.
Pomul este de vigoare mijlocie-mare, cu rodire precoce, rodeşte pe ramuri
scurte, dar în proporţie mai mică şi pe nuieluşe şi mlădiţe. Înflorirea este mijlocie,
simultană cu majoritatea soiurilor din sortiment, asigurându-se polenizarea în condiţii
optime. Cultivat în sistem de mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, produce până la
35 t/ha. Fructul este mare, cu greutatea de 170-180 g, este de formă sferică, de
culoare roşu aprins, atractiv. Pulpa este de culoare alb-crem, suculentă, crocantă, cu
gust bun. Fructele se recoltează în ultima decadă a lunii septembrie şi se consumă
până în luna ianuarie. Soiul Luca este rezistent la rapăn (Venturia inaequalis) şi cu
rezistenţă sporită la făinare (Podosphaera leucotricha), este purtător al genei Vf.
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Real (sin. 9/78 – 82V)
A fost obţinut la S.C.D.P. Voineşti, din soiul Prima prin polenizare naturală, cu
iradierea seminţelor uscate cu raze gama, în doză de 8000 γ. A fost omologat în anul
2007.
Pomul este de vigoare mijlocie – mică, rodeşte pe formaţiuni scurte, nuieluşe
şi mlădiţe. Are portul etalat, produce constant şi economic. Înflorirea este semitârzie,
are o bună capacitate de producţie. Cultivat în sistem de mare densitate, altoit pe
portaltoiul M9, produce peste 30 t/ha, fără alternanţă de rodire. Fructul este mare, cu
greutatea de 170 – 185 g, este tronconic, acoperit cu roşu pe 2/3 din suprafaţă.
Pulpa este alb – gălbuie, suculentă, dulce – acidulată şi cu gust bun. La recoltare,
fructele au o fermitate cuprinsă între 6,6 şi 7,0 kgf/cm2.Fructele se recoltează la
sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie şi se consumă întreaga lună
septembrie. Soiul Real este rezistent la rapăn (Venturia inaequalis) şi slab atacat de
făinare (Podosphaera leucotricha), este purtător al genei de rezistenţă Vf.
Rebra
A fost creat la S.C.D.P. Piteşti – Mărăcineni din hibridarea soiurilor Idared x
Florina şi omologat în anul 2003.
Pomul este semiviguros – viguros, cu portul etalat, rodeşte spur, dar şi pe
mlădiţe în proporţie de 40 – 50%.Înflorirea este mijlocie. Cultivat în sistem de mare
densitate, altoit pe portaltoiul M9, intră mai târziu pe rod, datorită vigorii, iar din anul 5
după plantare poate depăşi 30 t/ha. Fructul este mare, cu greutatea de 175 – 190 g,
globulos – aplatizat, cu cavitatea calicială adâncă şi largă, la fel cavitatea
pedunculară şi pedunculul mijlociu de gros şi de lung. Pieliţa este verde – albicioasă
acoperită pe o parte cu roşu în zone continue cu striuri. Pulpa este de culoare
verzuie, suculentă, gust mai puţin dulce, acidulat. La recoltare, fructele au o fermitate
cuprinsă între 7,8 – 8,0 kgf/cm2.Fructele se recoltează la sfârşitul lunii septembrie.
Soiul Rebra este un soi de iarnă cu fructul tip Florina care se poate păstra bine în
depozite cu răcire naturală până în luna februarie. Soiul Rebra are rezistenţă
genetică (Vf) la rapăn (Venturia inaequalis) şi este foarte slab atacat de făinare
(Podosphaera leucotricha).
Redix
A fost obţinut la S.C.D.P. Voineşti din hibridarea sexuată dintre Golden spur x
Prima, prin iradierea polenului cu 2000 γ. A fost omologat în anul 2004.
Pomul are vigoare mare – mijlocie, cu port etalat şi fructificare standard, atât
pe ramuri scurte, cât şi ramuri anuale. Înflorirea este mijlocie, simultană cu a soiurilor
Pionier şi Ionathan. Cultivat în sistem de mare densitate, altoit pe portaltoiul M9,
produce peste 30 t/ha.Fructul este mare cu înălţimea de 8,0 – 8,5 cm, diametrul de
6,7 – 6,9 cm şi greutatea medie de 170 – 183 g. Are o formă tronconică, mai tras
către cele 2 cavităţi, fiind evidenţiate de asemenea unele coaste proeminente în zona
calicială. Culoarea pieliţei este roşu – violaceu, culoare care se desăvârşeşte în
timpul păstrării. Pe suprafaţa fructului sunt prezente leutricele mici, de culoare
galbenă. Pedunculul este scurt şi potrivit de gros. Cavitatea pedunculară este
îngustă şi adâncă, vălurită şi de culoare verde. Pulpa este galben – verzuie, însă
devine gălbuie în timpul păstrării, suculentă, dulce – acidulată, gust bun. Fermitatea
pulpei fructelor la recoltare este de 6,8 – 7,2 kgf/cm2.Maturitatea de recoltare are loc
în decada a treia a lunii septembrie, iar cea de consum până la sfârşitul lunii
februarie, în condiţii de păstrare naturală. Soiul Redix este rezistent la rapăn
(Venturia inaequalis) şi făinare (Podosphaera leucotricha), este purtător al genei de
rezistenţă Vf.
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Remar (sin. 1/26 – 90V)
A fost obţinut la S.C.D.P. Voineşti prin polenizarea naturală a soiului Prima, cu
iradierea seminţelor postmaturate la doza de 5000 γ. A fost omologat în anul 2008.
Pomul are vigoare mijlocie – mare, cu capacitate de autoreglare a producţiei şi
rodeşte în fiecare an, pe ramuri scurte (ţepuşe).Înflorirea este semitârzie. Manifestă
unele însuşiri productive asemănătoare soiului Rome beauty. Cultivat în sistem de
mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, produce peste 35 t/ha, fără alternanţă de
rodire. Fructul este mare, cu înălţimea de 8,1 – 9,1 cm şi diametrul de 7,2 – 7,5 cm,
atinge greutatea de 175 – 190 g. Este tronconic, cu baza lărgită şi îngustat spre
cavitatea calicială. Are culoarea acoperitoare de un roşu – cărămiziu pe partea
însorită şi galben – portocaliu în zona calicială. Calicliul este semi-deshis, cavitatea
calicială este îngustă, adâncă şi vălurită. Pedunculul este potrivit de lung şi de gros.
Cavitatea pedunculară este îngustă, adâncă şi cu puţină rugină. Pulpa fructului este
galben – deschis, dulce şi plăcut acidulată. Gustul este excelent. Pieliţa fructului este
subţire şi uşor masticabilă. La recoltare, fermitatea fructelor este de 7,9 – 8,0
kgf/cm2.Se recoltează în prima jumătate a lunii septembrie şi se consumă în lunile
septembrie şi octombrie. Soiul Remar este rezistent la atacul de rapăn (Venturia
inaequalis) şi slab atacat de făinare (Podosphaera leucotricha), este purtător al genei
de rezistenţă Vf.
Saturn
A fost obţinut în Anglia şi omologat în anul 1997.
Pomul este de vigoare mijlocie, intră timpuriu pe rod şi rodeşte preponderent
pe ramuri scurte, dar şi pe mlădiţe şi mai puţin pe nuieluşe. Înflorirea este semitârzie
spre târzie. Cultivat în sistem de mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, produce
peste 40 t/ha. Fructul este mijlociu spre mare cu greutatea de 165 – 180 g, are
culoarea pieliţei la recoltare roşu. Pulpa este suculentă, dulce, uşor acidulată, cu gust
bun. La recoltare fructele au o fermitate cuprinsă între 6,8 – 7,1 kgf/cm2.Fructele se
recoltează în prima decadă a lunii septembrie şi se pot consuma până la sfârşitul
lunii octombrie. Soiul Saturn este rezistent la rapăn (Venturia inaequalis) şi făinare
(Podosphaera leucotricha), este purtător al genei de rezistenţă Vf.
Voinicel (sin. 3/5 – 90V)
A fost obţinut la S.C.D.P. Voineşti din soiul Prima x polenizare naturală, cu
iradierea seminţelor postmaturate la doza de 5000 γ. A fost omologat în anul 2009.
Pomul este de vigoare mică, cu forma de coroană globuloasă şi aspect pletos,
fructifică pe ţepuşe, nuieluşe şi mlădiţe. Înflorirea este mijlocie. Cultivat în sistem de
mare densitate, altoit pe portaltoiul M9, produce peste 30 t/ha. Fructul este de
mărime mijlocie, cu greutatea de 160 – 165 g, de formă sferică sau sferic – turtită,
culoarea de fond a pieliţei este verde – gălbui, acoperită cu roşu pe 2/3 din suprafaţa
fructului. Pulpa este de culoare alb – gălbuie, suculentă, dulce – acidulată, cu gust
bun. La recoltare fructele au o fermitate cuprinsă între 6,2 şi 6,4 kgf/cm2.Maturitatea
de recoltare este la jumătatea lunii septembrie, iar fructele se consumă până la
sfârşitul lunii noiembrie în condiţii de păstrare naturală. Soiul Voinicel este rezistent la
rapăn (Venturia inaequalis) şi manifestă rezistenţă sporită la făinare (Podosphaera
leucotricha), este purtător al genei de rezistenţă Vf.
Ionathan (Mt)
A fost obţinut în anul 1880 în S.U.A., ocupă o pondere însemnată în
sortimentul românesc şi tot mai mică în cel mondial.
Pomul este de vigoare mijlocie, cu fructificare anuală, datorită capacităţii sale
de autoreglare a încărcăturii de rod. Intră devreme pe rod şi fructifică pe ţepuşe şi
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mlădiţe. Înflorirea este mijlocie. Cultivat în sistem de mare densitate, altoit pe
portaltoiul M9, produce peste 25 t/ha. Fructul este de mărime mijlocie, sferic, aproape
tronconic, rotunjit la ambele capete, cu greutatea cuprinsă între 150 – 155 g. Caliciul
este mic, închis şi prins într-o cavitate îngustă şi potrivit de adâncă. Culoarea fructului
este galben – verzui pe partea umbrită, acoperită cu un roşu sângeriu şi cu striuri pe
partea expusă la soare. Pe suprafaţa fructului în multe cazuri, prezintă o plasă de
rugină sub formă de reţea, în special în zona mai intens colorată şi rugină sub formă
de puncte şi raze în cavitatea pedunculară. Pulpa este gălbuie, fină, crocantă,
suculentă, cu gust echilibrat (dulce şi armonios acidulată), cu aromă specifică. La
recoltare fructele au o fermitate cuprinsă între 6,6 şi 6,9 kgf/cm2.Maturitatea de
recoltare este la sfârşitul lunii septembrie, iar fructele se consumă până în lunile
februarie – martie, în condiţii de păstrare naturală. Soiul Ionathan este sensibil la
rapăn (Venturia inaequalis) şi foarte sensibil la făinare (Podosphaera leucotricha).
Încadrarea în conveerul varietal al soiurilor de măr cu rezistenţă genetică
la boli
Sortimentele pomicole sunt într-o permanentă schimbare, locul soiurilor care
prezintă calităţi comerciale inferioare fiind luat de noile soiuri omologate, care
corespund în mai mare măsură cerinţelor consumatorilor, în continuă creştere.
În perioada anilor 1960 – 1970 şi chiar ulterior, baza sortimentului la măr a
constituit-o soiurile Ionathan, Golden delicious şi grupa Red delicious, cu mutantele
sale, perioadă în care s-au înfiinţat masiv livezi puternice, de tip intensiv. Pe lângă
aceste soiuri s-au ataşat şi noile creaţii ale staţiunilor pomicole, cum ar fi: Frumos de
Voineşti, Delicios de Voineşti, Roşu de Cluj sau alte soiuri din sortimentul mondial:
Mutsu, Idared etc.
După anul 1980, în livezile intensive din ţara noastră, în sortimentul de măr
sunt introduse primele soiuri cu rezistenţă genetică la boli, create la S.C.D.P.
Voineşti: Pionier, Generos şi Voinea, alături de soiul Prima. Ulterior au fost introduse
în cultură şi alte soiuri: Romus 2, Romus 3, Ciprian şi altele.
Cercetările efectuate în ultimele decenii au condus la introducerea unor
elemente care să contribuie substanţial la obţinerea unor produse biologice sau
ecologice. Dintre acestea se detaşează crearea şi introducerea pe scară largă a
soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli (Vf) şi parţial la făinare, care se cultivă
cu un număr redus de tratamente cu pesticide, respectiv 6 – 8 anual, faţă de 12 – 14
aplicate la soiurile clasice.
Crearea unui număr mare de soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli, atât
la staţiunile pomicole din ţara noastră, cât şi alte soiuri provenite din străinătate,
concepţia despre promovarea acestora în cultură au căpătat noi valenţe care să
contribuie la punerea în valoare mai rapidă la dispoziţia producătorilor şi realizarea
unor partizi de mere mai puţin poluate, benefice consumatorilor.
Aceasta este posibilă prin altoirea soiurilor noi de măr pe portaltoi de vigoare
slabă (M 9) şi promovarea acestora în sistem de cultură de mare densitate.
Pe baza cercetărilor întreprinse la S.C.D.P. Voineşti se pun în valoare noile
soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli, cu recomandări de actualitate de modul
cum soiurile de măr luate în studiu se încadrează în conveerul varietal al soiurilor de
măr cu rezistenţă genetică la boli recomandate pentru zona de influenţă a Staţiunii
Voineşti.
Studiile şi cercetările întreprinse la S.C.D.P. Voineşti prezintă pentru
cultivatorii de mere, în special pentru cei care promovează sistemele de cultură
moderne la măr, un grup de soiuri cu diferite epoci de maturare care acoperă o mare
perioadă de consum cu mere din soiurile rezistente.
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În prezent, din sortimentul de bază fac parte soiurile cu rezistenţă genetică la
boli: Romus1, Romus 3, Romus 4, Prima, Pionier, Voinea, Ciprian, Florina care sunt
înmulţite în pepinierele pomicole din ţară. Unele din soiurile amintite, chiar dacă
momentan corespund cerinţelor de rezistenţă, productivitate şi calitate a fructelor, pot
fi înlocuite pe măsura apariţiei de noi soiuri, mai valoroase, atât din punct de vedere
al producţiei şi a calităţii fructelor.
Soiurile de măr care au făcut obiectul de studiu, pot acoperi o mare parte din
sezonul de consum, alături de unele soiuri cu rezistenţă genetică la boli înmulţite în
cultură, deja cunoscute şi apreciate pe piaţă de către consumatori.
În tabelul 27 se prezintă soiurile de măr cu rezistenţă genetică la boli care au
făcut obiectul studiului în perioada 2011 – 2014 şi modul cum se încadrează între
soiurile valoroase, cu rezistenţă genetică la boli, din sortimentul actual de măr.
Majoritatea soiurilor prezentate se pretează la cultivarea în livezi de mare
densitate care vor reprezenta livezile de viitor pentru cultivatorii de mere. În funcţie
de perioada de maturare şi de consum a fructelor, soiurile de măr luate în studiu,
care s-au remarcat prin rezistenţă genetică la boli, productivitate şi calitate a
fructelor, se încadrează diferit în conveerul varietal pentru Bazinul pomicol
Dâmboviţa.
Tabelul 27
Epoca de consum a soiurilor de măr luate în studiu,
încadrate în conveerul varietal al soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli,
cultivate în zona de influenţă a S.C.D.P. Voineşti
Soiul

Luna/ decada
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
• •
Romus1(Vf)
• •
Romus3(Vf)
• •
Romus4(Vf)
• •
Irisem (Vf)
• • • • • •
Real (Vf)
• • • • • •
Prima (Vf)
• • • • •
Voinea (Vf)
• • • • •
Saturn (Vf)
• • • • •
Remar (Vf)
• • • • •
GoldenLasa (Vf)
• • • • • • • •
Pionier (Vf)
• • • • • • •
Voinicel (Vf)
• • • • • • •
Iris (Vf)
• • • • • • • •
Ciprian (Vf)
• • • • • • • • • • • •
Ariwa (Vf)
• • • • • • • • • • • •
Luca (Vf)
• • • • • • • • • • • • • • • •
Rebra (Vf)
• • • • • • • • • • • • • • • •
Redix (Vf)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inedit (Vf)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Enterprise (Vf)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Florina (Vf)
Goldrush (Vf)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Astfel, după soiurile de măr Romus 1, Romus 3, Romus 4, Irisem, poate fi
introdus soiul Real, cu fructe aspectuoase, cu maturare în ultima decadă a lunii
august, prima decadă a lunii septembrie. Soiurile de măr Saturn, Remar, GoldenLasa
se încadrează între soiurile Voinea şi Pionier cu perspectiva ca soiul Voinea să fie
înlocuit de soiul Remar, deoarece acesta prezintă unele calităţi superioare, atât
pentru gust, cât, mai ales, pentru coloritul fructelor.
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De asemenea, pentru perioada de toamnă, se remarcă soiurile Iris şi Voinicel,
care se pot înmulţi alături de soiul Pionier, pe care îl poate înlocui. Soiurile Ariwa,
Luca, Rebra şi Redix completează o perioadă de consum care se extinde până în
lunile ianuarie şi februarie. Soiurile Inedit, Enterprise şi Goldrush se încadrează şi
chiar depăşeşte perioada de consum a soiului Florina.
Durabilitatea ecosistemelor pomicole intensive, prin relansarea culturii
mărului la standarde moderne
Randamentul sistemului de mare densitate, comparativ cu alte sisteme
de cultură
Ca oricare noutate, cultura mărului în sistem de mare densitate debutează
destul de greu în pomicultura românească, dar rezultatele obţinute îi confirmă marea
eficienţă economică, mai ales prin promovarea în cultură a sortimentului rezistent la
boli. Generalizarea în cultură a sistemului de mare densitate la măr va constitui în
fapt saltul modernizării pomiculturii din ţara noastră.
Intensivizarea pomiculturii din ţara noastră trebuie să accepte ca un obiectiv
important, introducerea de noi sisteme de cultură a pomilor, mai intensive, adaptate
noilor condiţii social – economice şi bazei tehnico – materiale în continuă dezvoltare.
În legătură cu introducerea de sisteme noi de cultură, trebuie arătat că
sistemul de cultură obişnuit sau clasic, prezintă o serie de limite peste care nu se
trece, indiferent de tehnologiile aplicate.
Producţiile de fructe economice se realizează târziu în livezile clasice,
începând cu anul 8–10 după plantare. Unele lucrări principale de mare volum, cum
sunt tăierile şi recoltarea fructelor, necesită un consum exagerat de muncă normată
datorită taliei înalte a pomilor, 7–10 m, care obligă cultivatorii la folosirea scărilor de
mari dimensiuni. Executarea mecanizată a tratamentelor fitosanitare, lucrările solului
sunt stânjenite de forma globuloasă a coroanei sau se realizează cu eficacitate şi
eficienţă economică redusă.
Livezile intensive şi cu atât mai mult cele de mare densitate oferă o mai mare
supleţe în ceea ce priveşte schimbarea sortimentelor pomicole, datorită perioadei de
exploatare economică mai redusă a acestor livezi (22 – 30 ani la livezile intensive, 15
– 16 ani la cele de înaltă densitate).
Dacă baza sortimentelor pomicole la măr la promovarea sistemului intensiv de
cultură în anul 1962 în România era constituit de soiurile Ionathan, Goldendelicious,
grupa Stark, soiuri care s-au menţinut şi pe parcurs, odată cu promovarea soiurilor
de măr cu rezistenţă genetică la boli, concepţia s-a schimbat, consumatorii
orientându-se către fructe mai puţin poluate.
Cultura mărului în sistem de mare densitate trebuie să se extindă şi să se
generalizeze cu soiuri rezistente la boli, cu intrare rapidă pe rod, de mare
productivitate, cu fructe de calitate care să facă faţă pretenţiilor tot mai exigente a
consumatorilor.
Randamentul producţiilor realizate în sistemul de mare densitate la măr în
perioada de exploatare sunt superioare şi se realizează pregnant diferenţele de
potenţial productiv între sistemele de cultură intensiv şi clasic (figura 45).
Deosebirile între sistemele de cultură la măr sunt destul de evidente în ceea
ce priveşte intrarea pe rod a pomilor, rodirea economică şi nivelul producţiilor în
perioada deplinei rodiri, cât şi limita superioară a perioadei de exploatare.
Ceea ce diferenţiază net sistemele de cultură la măr este faptul că, rodirea
economică, deplină, intervine la sistemul clasic după 10–12 ani de la plantare, la
sistemul intensiv după 6–7 ani, iar la cel de mare densitate după 3–4 ani.
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Dacă facem bilanţul primilor 10 ani de la plantare, se constată că producţiile
realizate diferenţiază pregnant sistemele de cultură la măr. Dacă la sistemul de mare
densitate şi chiar la cel intensiv, randamentul/ha este ridicat ca urmare a intrării
rapide a pomilor pe rod şi realizării unui mare volum productiv de coroană prin însăşi
densitatea de plantare a pomilor, la sistemul clasic trebuie să se aştepte mai mult
atât pentru intrarea pomilor pe rod, cât şi formarea în timp a scheletului care să
poarte rodul.

Figura 45. Randamentul şi perioada de exploatare a livezilor de măr în diferite
sisteme de cultură
De asemenea, menţionăm faptul că prin promovarea sistemului de mare
densitate la măr există posibilitatea ca sortimentul să fie schimbat la un interval mai
mic de timp, în concordanţă cu cerinţele consumatorilor.
Gradul de utilizare a terenului, realizat prin desimea de plantare, constituie un
indicator major, de regulă considerat definitoriu pentru sistemul de cultură.
În cazul plantaţiilor de măr desimea de plantare, determinată de combinaţia
soi – portaltoi, are influenţă asupra gradului de acoperire a terenului, considerat şi
spaţiul de nutriţie a pomilor.
La sistemele de cultură a mărului le sunt caracteristice anumite densităţi de
plantare, ceea ce revine un grad diferit de utilizare a terenului, astfel:
- sistemul clasic, cu până la 350 pomi/ha, revine peste 28 m2/pom;
- sistemul intensiv, cu 714-1250 pomi/ha, revine între 8 şi 14 m2/pom;
- sistemul de mare densitate cu peste 1900 pomi/ha, revine sub 5 m2/pom.
La desimea de plantare de 2500 pomi/ha, utilizată în prezentul studiu, revine
un grad de utilizare a terenului de 4 m2/pom, considerat şi spaţiul de nutriţie a
pomilor.
Efectele economice şi de protejare a mediului prin promovarea soiurilor
de măr cu rezistenţă genetică la boli
Sortimentul la măr a cunoscut în ultimele decenii o schimbare semnificativă,
fiind promovate în cultură soiuri care să facă faţă presiunilor concurenţiale de pe
piaţă şi a cerinţelor consumatorilor în continuă creştere pentru fructele ecologice. O
situaţie aparte a constituit-o promovarea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la
boli, care pentru noile plantaţii constituie vergi ale tehnologiei economice
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performante, cu efect imediat prin eliminarea totală sau parţială a tratamentelor cu
fungicide.
Se poate aprecia că, orientarea către soiurile de măr cu rezistenţă genetică la
boli se va impune treptat şi în livezile de mare densitate, ca urmare a eficienţei
economice, dar şi faptul că acestea constituie factorul principal în obţinerea
producţiilor ecologice.
Prin promovarea în cultură a soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli,
adaptate condiţiilor ecologice din ţara noastră, creşte cantitatea de mere pe piaţă cu
nivel redus de pesticide, cu influenţe benefice asupra consumatorilor şi a mediului
ambiant.
Datorită reducerii numărului de tratamente fitosanitare şi a cantităţilor de
produse pesticide, se reduc costurile cu peste 55%, reducere care se reflectă pozitiv
în creşterea eficienţei economice.
Staţiunea de cercetare – dezvoltare pentru pomicultură Voineşti a fost şi
rămâne promotorul sortimentului rezistent la boli şi a sistemului de înaltă densitate la
măr din ţara noastră, în care sunt promovate soiuri care conduc la creşterea nivelului
competitiv pe piaţa românească şi pregătirea producţiei pomicole la nivelul
standardelor de comercializare, atât pe piaţa internă, cât şi cea externă, cu prioritate
în Comunitatea Europeană.
Efectele economice şi de protejare a mediului sunt scoase în evidenţă de
consumul de insectofungicide şi costurile înregistrate la efectuarea tratamentelor
fitosanitare, la un hectar de livadă (Tabelul 28).
Din datele prezentate în tabelul 28, rezultă că între cele 2 sortimente cultivate
se evidenţiază diferenţe semnificative în privinţa numărului total de tratamente
avertizate, necesare în cursul perioadei de vegetaţie, cantităţile de pesticide,
consumul de motorină şi costurile aferente.
Tabelul 28
Elemente de eficienţă economică a soiurilor de măr rezistente la boli,
comparativ cu cele din livezile cu sortiment sensibil (2012 -2014)
Specificaţie
Tratamente aplicate
Consum insectofungicice
(kg,l), din care:
- fungicide (kg,l)
- insecticide – acaricide (kg,l)
Costuri, din care:
- cu produse fitosanitare
- cu forţa de muncă
- cu lucrări mecanice
Consum motorină – litri
- valoare (lei)

Soiuri de măr
sensibile
14

Soiuri de măr
rezistente
7

Efecte
economice (%)
50

122

54

56

63
59
9178
7400
674
1104
90
540

6
48
3356
2516
336
504
42
252

90
81
63
66
50
54
53
53

Astfel, în livada cu soiuri sensibile, în anii 2012 -2014 au fost efectuate a fost
de 14, în timp ce în livada cu soiuri rezistente a fost de 7. Economiile realizate în
livada cu soiuri rezistente, prin eliminarea fungicidelor în proporţie de 90% şi
reducerea celor cu insecticide şi acaricide cu 81%, reprezintă 66% faţă de soiurile
sensibile, ceea ce înseamnă că în livezile cu soiuri rezistente la boli se aplică cu 50%
mai puţine stropiri, iar valoarea acestora este de 2 ori mai mică faţă de livezile cu
sortiment clasic sensibil. Consumul de motorină se reduce cu 53%.
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Pe lângă efectele economice benefice înregistrate, trebuie să adăugăm
reducerea poluării, refacerea mai rapidă a populaţiilor de prădători şi paraziţi naturali
şi menţinerea standardului de calitate a fructelor.








Recomandări
Sistemul de mare densitate la măr în care sunt prevăzute soiuri cu rezistenţă
genetică la boli, se recomandă pentru extindere în zonele pomicole consacrate din
ţara noastră, datorită eficienţei economice ridicate, a modalităţii de înlocuire
periodică şi rapidă a sortimentelor, dar şi pentru obţinerea unor partizi de mere cu
reziduuri de pesticide reduse, solicitate tot mai mult de către consumatori;
Din sortimentul de măr cu rezistenţă genetică la boli, luat în studiu, cele mai
precoce şi productive soiuri care se pretează pentru promovarea în sistem de
mare densitate sunt: Real, Inedit, Iris, Remar dintre soiurile româneşti şi Saturn,
Ariwa, GoldenLasa, Goldrush dintre soiurile străine, care au realizat producţii
peste 30 t/ha, cu fructe de calitate, corespunzătoare cerinţelor de piaţă;
La promovarea în cultură a sistemului de mare densitate la măr este obligatoriu
folosirea portaltoilor de vigoare slabă (M9), pentru a asigura o desime de plantare
de cel puţin 2.500 pomi/ha, instalarea sistemului de susţinere şi de irigare prin
picurare sau microjet, dar şi a plasei antigrindină;
Eliminarea produselor fungicide, utilizarea insecticidelor cu grad ridicat de
selectivitate, corelate cu calitatea şi productivitatea noilor soiuri de măr rezistente
la boli, autohtone sau introduse din străinătate, susţin efectele economice şi de
protejare a mediului, fiind argumente de bază în promovarea acestora în sistem de
mare densitate.

La Institutul de Cercetare – dezvoltare pentru Pomicultură Pitești,
Mărăcineni la măr, în două culturi de concurs, una cu soiuri sensibile și cealaltă cu
soiuri rezistente la rapăn, s-au obținut următoarele rezultate și se fac și recomandări
producătorilor:
Cultura de concurs cu soiuri fără rezistență genetică la rapăn
Date generale :
- Anul înfiinţării – primăvara 2006 şi 2007
- Distanţa de plantare 3,25 x 1 m; 3078 pomi/ha
- Portaltoi – M 9
- Soiuri – Pinova, Braeburn, RedJonaPrince, Fuji Kiku 8, Jonagored Morena,
Golden clona B, GoldenReinders, Goldenspur, Idared
- Forme de coroană – Fus subțire olandez
Factori studiaţi :
- Tehnologie de irigare localizată (picurare) asociată cu fertirigarea
- doze, reţete, momente de aplicare a soluţiilor nutritive prin apa de irigare
- sisteme de tăiere – forme de coroană a pomilor
- sisteme de întreţinere a solului în plantaţiile pomicole de mare densitate
- sisteme de tratamente fitosanitare integrate
Se aplică tehnologia de întreţinere şi exploatare a livezilor de tip olandez, de
mare performanţă productivă şi de cercetare tehnologică de actualitate.
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Tabelul 29
Producţiile de fructe obţinute în Cultura de concurs
cu soiuri fără rezistență genetică la rapăn (t/ha)
Soiul/anul
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6,1
15,8 35,4 46,3 72,6 47,3 67,5
Braeburn
5,2
12,7 30, 8 32,5 65,7 36,8 63,2
RedJonaPrince
8,5
18,8 39,3 75,3 45,8 70,5
Pinova
5,2
16,9 34,7 62,6 39,7 65,4
Fuji kiku
6,4
15,7 35,2 59,4 45,6 68,2
JonaGored Morena
9,6
19,4 36,8 73,8 38,3 69,7
Golden Clona B
8,4
19,7 35,3 72,6 32,1 65,4
GoldenReinders
7,9
17,4 37,1 69,6 34,2 63,9
GoldenDelicious
16,9 35,8 57,3 44,9 61,2
8,2
Idared
-

Media
41,6
35,3
43,0
37,4
38,4
41,3
38,9
38,4
37,8

Întreţinere sol: Specific solurilor argiloase cu exces temporar de umiditate, se aplică
plantarea pomilor pe bilon înălţat pe direcţia rândurilor de pomi, cu intervalele dintre
rânduri înierbate natural şi ogor erbicidat pe banda de 1,2 m sub rânduri.
Forma de coroană Fus subțire olandez, sistem de tăiere cu menţinerea
coroanei cu ramuri tinere (maxim 3-4 ani), tăieri cu cep de 5-7 cm pe axul pomilor
Pentru livezi intensive de mare densitate, cu portaltoi de mică vigoare şi pomi cu
coroana preformată din pepinieră
Puncte tari:
- Intrare pe rod din anul 2
- Pomi de vigoare mică, cu tăieri reduse şi recoltare de fructe mai uşoară
- Eficienţă sporită a tratamentelor fitosanitare (coroane cu volum redus şi
aerisite)
- Fructe mai mari şi mai intens colorate
- Productivitate mai mare la unitatea de suprafaţă
- Recuperarea mai rapidă a investiţiei
- Utilizare eficientă a apei de irigare (udări zilnice în zona de distribuţie a
sistemului radicular al pomilor) şi a îngrăşămintelor prin aplicare localizată
- Reducerea costurilor de aplicare a irigărilor şi fertilizărilor
- Posibilitatea reînnoirii rapide a sortimentului nou de soiuri şi portaltoi
Puncte slabe:
- Necesită o investiţie mai mare pe unitatea de suprafaţă
- Mijloace de susţinere obligatorie a pomilor (spalieri cu sârme şi tutori din
bambus)
- Vârsta de exploatare rentabilă a livezii este de maxim 12 – 15 ani
Soiuri - Concluzii tehnologice:
- Dintre soiurile cultivate în lotul experimental, cele mai productive şi
constante sunt Pinova şi Braeburn, soiuri de iarnă cu păstrare îndelungată
în depozit. Nu se colorează bine fructele din cauza zonei în care sunt
cultivate (sub 300 m altitudine). Au fructe bicolore cu gust bun, uşor
aromate. Soiurile au sensibilitate mică la rapăn şi făinare. S-ar valorifica
bine pe piaţa românească, dar nu sunt suficient cunoscute la noi
- Soiurile RedJonaPrince şi JonaGored Morena sunt soiuri cu producţii medii
dintre soiurile cultivate în lotul experimental, cu coacere de toamnă–iarnă
pentru zona noastră, îşi reglează bine producţia şi nu necesită rărire
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obligatorie decât în anii excepţionali cu încărcătură mare de fructe. Nu se
valorifică bine în Romania (fructe de toamnă)
- Soiurile Golden Reinders şi Golden Clona B sunt specifice pentru merele
de tip „golden”, cu excese de producţie în anumiţi ani, necesitând rărire
masivă a fructelor. Mai productiv este soiul Golden Cl. B. Ambele soiuri se
păstrează mai bine, comparativ cu soiul Golden delicious, au fructe mai
crocante şi mai dense decât acesta. Sensibilitate mare la rapăn. Pot fi
considerate înlocuitori cu succes pentru soiul Golden delicious, pot fi
valorificate bine pe piaţa românească şi nu numai.
- Soiul Fuji kiku, este de producţie medie, cu tendinţă de alternanţă dacă nu
se răresc fructele. Fructele au un gust foarte bun, crocante, dulci-aromate,
dar nu se colorează şi datorită zonei joase în care este cultivat la noi –
amplitudine termica zilnică mică
Observaţii, Recomandări:
- Necesitatea înființării plantațiilor cu material săditor de calitate: ramuri
anuale anticipate, lungimea portaltoiului de 30 - 40 cm, din care 20-25 cm
deasupra nivelului solului, pentru limitarea vigorii și pentru a nu trece pe
rădăcini proprii;
- Utilizarea de spalieri cu înălțimea de 4-4,5 m, bine ancoraţi la capetele
rândurilor;
- Creșterea volumului de coroană la unitatea de suprafață (încă un etaj
fructifer), care poate creşte producţia de fructe la hectar, dar cu ancorare
puternică a pomilor şi utilizarea platformelor de tăiere – recoltare fructe la
înălţimi mai mari de la sol.
- Consider că la volumul actual al coroanei pomilor şi la rezistenţa sistemului
de susţinere instalat, producţia de fructe realizată de 70 – 75 t/ha este
maximă posibil. La o creştere mai mare a producţiei, riscăm epuizarea
pomilor, obţinerea de fructe mici, accentuarea alternanţei de rodire şi
cedarea sistemului de susţinere. Dacă dorim o creştere a nivelului
producţiei de fructe de peste 70 t/ha, este necesară creşterea dozelor de
fertilizare, creşterea taliei pomilor cu încă un etaj fructifer şi un sistem de
susţinere corespunzător pentru pomi. Din observaţiile noastre de până
acum, se constată însă că la o înălţime mai mare a pomilor, formaţiunile
fructifere migrează spre vârful coroanelor, unde lumina este mai intensă,
iar la baza pomilor fructele sunt mai puţine şi mai slab colorate.
- Parcela este în plină producţie, dar după recomandările specialiștilor din
vestul Europei, ar trebui s-o defrişăm după maxim 12-15 ani de la plantare
Cultură de concurs cu soiuri de măr rezistente la rapăn în sistem
superintensiv
Date generale :
- Anul înfiinţării – primăvara 2009
- Distanţa de plantare 3,50 x 1,25 m ; 2285 pomi/ha
- Portaltoi – M 9, Pi 80, T 337, EMLA
Soiuri – Topaz, Goldrush, Dalinred, Dalinbel, Dalinco, Ariwa, Crimsoncrisp,
Goldenlasa, Ariane,Iniţial, Rustic
- Forme de coroană – Fus subțire
Factori studiaţi :
- Studiul tehnologic comparativ al diferitelor soiuri de măr rezistente la boli,
altoite pe diferiţi portaltoi de vigoare redusă combinații soi-portaltoi (M9,
M9Emla, M9-T 337, PI 80)
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Sisteme de tăiere – forme de coroană, particularităţi de creştere şi fructificare/
soi
- Aplicarea unor bioregulatori de creştere şi fructificare, fertilizanţi foliari.
- Sisteme de întreţinere a solurilor grele (erbicidare asociată cu lucrări mecanice
pe rândurile de pomi, bilonare pentru excesul temporar de umiditate, etc.
- Management al protecţiei fitosanitare
Tabelul 30
Producţiile de fructe obţinute în cultura de concurs
cu soiuri de măr rezistente la rapăn (t/ha):
Soiul / anul
2009
2010
2011
2012
2013
Media
12,7
21,7
35,8
69,4
Topaz
34,9
13,5
34,6
19,7
49,0
Goldrush
29,2
12,8
24,8
30,3
61,8
Dalinred
32,4
11,7
26,8
33,7
48,4
30,1
Dalinbel
13,1
20,4
17,6
42,5
Dalinco
23,4
12,9
29,7
34,8
52,1
Ariwa
32,3
8,9
18,3
26,7
38,5
Crimsoncrisp
23,1
12,1
19,6
33,5
52,3
29,3
GoldenLasa
5,3
14,7
19,4
34,7
Iniţial
18,5
5,2
15,8
21,7
35,9
Rustic
19,6
-

Pentru livezi intensive cu soiuri de măr tolerante la rapăn:
Puncte tari:
- la soiurile cu toleranţă la rapăn se fac cu 3-4 tratamente fitosanitare mai
puţin
- în general, fructele acestor soiuri au pulpa mai densă şi au o rezistenţă la
păstrare - manipulare mai bună
Puncte slabe:
- Unele soiuri au o sensibilitate crescută la atacul altor agenţi patogeni (focul
bacterian la soiul Dalinco; Phytophtora la soiul Topaz; făinarea la soiul
Goldrush):
- Recomandarea cultivării unor soiuri rezistente pentru anumite zone
climatice trebuie făcută cu mare atenţie (ex. Soiurile Goldrush şi Ariane au
fructe predispuse crăpării înainte de recoltare datorită ploilor inevitabile
care cad toamna în climatul nostru;
- În general soiurile cu rezistenţă la rapăn au calităţi gustative mai puţin
apreciate de consumatori;
- Sunt soiuri care au o foarte slabă răspândire în cultură în alte ţări cu tradiţie
pomicolă.
Observaţii, Recomandări:
După numai 4 ani de producţie, se desprind câteva observaţii:
- Soiul Goldrush, soi de iarnă, de tip „Golden” cu fructe mai crocante şi mai
acidulate, dar mai puţin aspectuoase decât soiul Golden clasic, cu mare
capacitate de producţie şi predispoziţie la alternanţă. Necesită rărire
drastică obligatorie a fructelor (un fruct la 2 inflorescenţe). La o mai mare
încărcătură de fructe, acestea rămân mici, poate şi datorită aparatului foliar
deficitar (frunze mici şi creşteri vegetative reduse). Fructele se maturează
târziu (octombrie) şi sunt sensibile la crăpare în toamnele ploioase.
Rezistente la păstrare.
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Soiul Goldenlasa, soi de toamnă-iarnă, de tip “Golden” , cu fructe aurii
încă de la recoltare, foarte aspectuoase, mai mari şi mai uniforme decât la
Goldrush, dar nu sunt rezistente la păstrare (valorificare rapidă pe piaţă),
pulpa fructelor devine făinoasă, fadă şi se prăbuşesc din interior. Soi
constant productiv:
Soiul Topaz, soi de toamnă-iarnă, cu fructe crocante, uşor acidulate,
bicolore în zona noastră de cultură (nici în anii favorabili nu se colorează
uniform), recomandate şi în dieta diabeticilor. Productivitate mare şi
uniformă, necesită o rărire specifică timpurie a fructelor care au codiţa
(peduncul) scurtă, cresc în buchet compact, iar la rărirea manuală apare
riscul de a se desprinde întreg grupul de fructe formate dintr-o
inflorescenţă. Soi cu creştere columnară, compactă, cu unghiuri mici de
ramificaţie şi predispoziţie la frângere sub greutatea rodului, mare
sensibilitate la putrezirea coletului (Phytophtora).
Soiul Dalinred, soi de iarnă, cu bună păstrare, fructe relativ uniform
colorate, dar cu rugozitate în jurul cavităţii pedunculare. Coacere târzie
(octombrie), pulpa tare crocantă, uşor aromată. Productivitate bună,
necesită rărire a fructelor. Soi cu coroană pletoasă, rodeşte pe ramuri
lungi, creşte haotic, ramifică abundent şi necesită tăieri specifice mai
drastice.
Soiul Crimsoncrisp, soi de iarnă, cu productivitate moderată dar
constantă (nu necesită rărire a fructelor), cu bună păstrare dacă se
recoltează la faza de început de coacere (5-15 septembrie la noi) şi păstrat
corespunzător. Fructele sunt uniform şi intens colorate în roşu chiar şi în
zona noastră de cultură, pulpă tare, crocantă, uşor aromată. Fructele sunt
predispuse la pătarea neagră (bitter pit), necesită mai mult calciu la
fertilizare. Poate fi luat în considerare ca un bun înlocuitor al soiului
Jonathan.
Soiul Ariwa, soi de iarnă, cu bună păstrare, fructe bicolore, crocante, uşor
aromate. Productivitate bună şi constantă, cu rărire doar în anii cu
încărcătură excesivă. Soi fără sensibilităţi specifice la alte boli, rustic, cu
perspective de extindere în cultură, dar cu precădere în zonele mai înalte,
pe terenuri cu pante uşoare şi expoziţii sudice, unde fructele se pot colora
uniform.
Soiul Dalinco, soi de toamnă, bicolor, cu uşoară rugozitate pe pieliţă,
fructe cu pulpa tare, crocantă, acidulată. Producţia de fructe este moderată
şi relativ constantă. Fructele se pot păstra 1-2 luni după recoltare. Soi cu
mare sensibilitate la focul bacterian şi la făinare. Fiind soi de toamnă, nu se
valorifică bine pe piaţa românească, iar sensibilitatea excesivă la focul
bacterian îl face de ne recomandat pentru extindere în cultură.
Soiul Dalinbel, soi de toamnă, cu fructe bicolore în zona noastră, cu
aspect atrăgător, cu pulpa crocantă, tare, uşor aromată. Productivitate
bună şi constantă (nu necesită rărire decât în anumiţi ani). Fructele se pot
păstra 1-2 luni până la valorificare pe piaţă. Fiind soi de toamnă, are
probleme de piaţă pentru Romania.
Soiul Rustic, soi de toamnă-iarnă în zona noastră, fructe bicolore,
productivitate mică şi alternanţă, pulpă crocantă, acidulată, predispoziţie la
“bitter pit”. Nerecomandat.

Componenta principală a noilor tehnologii, adaptate schimbărilor climatice,
provine din interacțiunea soi – portaltoi. De aceea am acordat o importanță deosebită
alegerii soiurilor dar mai ales a portaltoilor, mai ales autohtoni, pretabili pentru
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aborrdarea uno
or sisteme
e de cultură modern
ne, de ma
aximă eficiiență econ
nomică, în
n
cond
dițiile unui consum de
d forță de
e muncă manuală
m
c mai red
cât
dus. S-au studiat la
a
ICDP
P Pitești, în
î trei cultturi de con
ncurs orga
anizate la prun,
p
cireșș și cais cu
c soiuri șii
porta
altoi creații în institutt sau provveniți din import, înssușirile com
mplexe ale
e celor doii
parte
eneri în priimii patru ani
a după pllantare, as
stfel:
La prun
n s-a testa
at influența a cinci so
oiuri (Stanley, Centen
nar, Carpa
atin, Tita șii
Caca
anska Rod
dna), altoiite pe porrtaltoiul ve
egetativ cu
u vigoare redusă Sa
ainJoulien,
asup
pra însușirrilor privind
d creșterea și fructifficarea po
omilor în p
primii cinci ani de la
a
plantare (2010
0-2014). Plantația a avut
a
o dens
sitate de 1.111 pomi/ha (4 x 2,,25 m) și a
fost irigată prin
n picurare. Rezultatelle obținute
e sunt sinte
etizate în fig
gurile urmă
ătoare.
În ceea
a ce priveșște vigoare
ea de creș
ștere (exprrimată prin
n suprafața
a secțiuniii
transsversale a trunchiulu
ui pomilor, figura 46)), în anul cinci de la
a plantare doar soiull
Caca
anska Rod
dna a fost mai
m puțin viguros
v
dec
cât toate celelalte soiuri.

Fig
gura 46 Influenţa so
oiului de prun
p
asuprra suprafe
eței secțiu
unii transv
versale a
trunchiiului pomiilor, în fun
ncţie de an
nul de stud
diu
Din pun
nct de vede
ere al prod
ductivității, în anul al V-lea de la plantare
ea pomilorr
(figu
ura ..), s-au
u remarcat soiurile Sttanley și Tita cu cele
e mai mari producții de
d 19,22 șii
resp
pectiv 16,6
61 t/ha, differența din
ntre ele nefiind
n
sem
mnificativă. Producții medii au
u
realizat soiurile
e Centenarr și Cacansska Rodna
a și foarte scăzută
s
so
oiul Carpatin.
Însușirile fructelorr (figura 47
7) au perm
mis evidențțierea soiu
urilor Tita și
ș Carpatin
n
penttru masa mai
m mare a fructelor, de 54,5 g și respecttiv 50,5 g, Cacanska
a Rodna șii
Carp
patin pentrru substan
nța uscată a fructelo
or cu 18,8 și respectiv 18,7% și soiurile
e
Caca
anska Rod
dna și Stan
nley pentru
u fermitatea
a fructelor (53,9 și respectiv 53,6 N).
Ca urma
are, alături de soiul deja
d
consa
acrat Stanle
ey, recoma
andăm esttinderea în
n
cultu
uri modern
ne de mare
e densitate
e, cu pomii altoiți pe
e portaltoiu
ul de vigoa
are redusă
ă
Sain
nt Joulien (1.100-1.3
(
00 pomi/ha), irigate localizat, și a soiurilor române
ești Tita șii
Centtenar.
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Figura 47. Influenţa
a soiului de
d prun as
supra prod
ducției de fructe obțținută
în
n anul al V-lea
V
de la
a plantare (2014)

uenţa soiu
ului de pru
un asupra însușirilo
or fructelo
or
Figurra 48. Influ
în
n anul al V-lea
V
de la
a plantare (2014)
La cireșș, într-o pla
antație experimentallă cu 667 pomi/ha (5
5 x 3 m distanță
d
de
e
plantare) cu pomii conduși în vas, în primii patru ani de plantarre, s-au te
estat unele
e
dintrre cele ma
ai răspândiite soiuri din
d România, alături de soiuri n
noi de pes
ste hotare,
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altoitte pe porttaltoi de vigoare dife
erită, creațți la ICDP
P Pitești. S
S-au analiz
zat cei doii
porta
altoi vegetativi, IP-C4
4 de vigoa
are mare și IP-C7 de
e vigoare m
mai redusă și soiurile
e
Daria, Rubin, Severin, Stella, Superb
S
și Van. Du
upă preluccrarea mă
ăsurătorilorr
metrului trunchiului, re
ezultatele obținute
o
su
unt prezenttateîn figurrile 50 și 51.
diam

Figura
a 49. Aspect din plan
ntația sup
perintensiv
vă de prun
n cu soiurrile
Stanley, Tita,
T
Cente
enar, Carp
patin și Ca
acanska R
Rodna
altoite
e pe Saint Joulien (a
anul 5 de la plantare)

Figura 50. Influenţa genotipullui asupra
F
a suprafețe
ei secțiunii transverrsale a
trunchiu
ului pomilo
or în anul patru de la
l plantare
e, în funcţţie de porttaltoi
(Mă
ărăcineni, XI,2014)
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Se prezzintă variația suprafe
eței secțiunii transve
ersale a trrunchiului pomilor la
a
sfârșșitul celui de-al
d
patru
ulea an de vegetație. S-a rema
arcat din fig
gura 50 că
ă, în medie
e
pe cei
c doi porttaltoi, soiurrile Van și Severinși Dariaau avut
a
o vigo
oare semnificativ maii
mare
e decât so
oiurile Stellași mai ales
a
Rubin
n la care se
s manifestă și feno
omene de
e
incompatibilitate cu amb
bii portalto
oi. De ase
emenea, la
a soiul Su
uperb, deși vigoarea
a
pom
milor a fosst mare, foarte
f
mulți pomi s-au
s
uscatt, manifesstând feno
omene de
e
incompatibilitate cu ambii portaltoi. Diferențele de vigoa
are dintre ssoiuri s-au păstrat în
n
gene
eral pe fiecare porta
altoi în parrte, doar la
a soiul Superb vigoa
area a fostt mult maii
mică
ă pe IP-C7 și din cauza pieirii multor
m
pomi.
În ceea
a ce priveșște influențța portaltoiului asuprra combinațiilor soi x portaltoii
analizate (figurra 51), s-a
a dovedit, în
î medie pe
p cele 6 soiuri că po
ortaltoiul IP
P-C7 are o
vigoare mai re
edusă decâ
ât IP-C4, diferența
d
fiind
f
asigurrată statisttic. Totuși la soiurile
e
Van și Rubin, diferența
d
d vigoare între cei do
de
oi portaltoii nu s-a ma
anifestat.

F
Figura
51.. Influenţa
a portaltoiu
ului asuprra suprafe
eței secțiunii transve
ersale
a trunch
hiului pom
milor în an
nul patru de
d la planttare,
în funcție de so
oi (Mărăcin
neni, noiem
mbrie 2014)
Recoma
andăm, după primii patru
p
ani de la planta
are, după u
uniformitate
ea pomilorr
și vigoarea co
ombinațiilo
or, folosire
ea soiului Stella alttoit pe am
mbii portaltoi pentru
u
vigoarea sa mai
m mică și uniformita
atea în creș
ștere a po
omilor și so
oiurile Daria, Severin
n
și Va
an pentru utilizare
u
în plantații cu
c densitate
e mai mică
ă (pomi vig
guroși mai ales altoiții
pe IP-C4). De
e asemene
ea recomandăm porttaltoiul IP--C7 pentru
u vigoarea mai mică
ă
imprrimată soiu
urilor Daria
a, Severin și
ș Stella și atragem atenția
a
asu
upra incom
mpatibilitățiii
la alttoire a ambilor portalltoi cu soiu
urileRubin și
ș Superb.
La cais
s s-au stud
diat comportarea soiu
ului Valeria
a altoit pe 6 portaltoi vegetativii
de perspectivă
p
ă creați la institut: Adaptabil,
A
B 83/5, Ba
aroc, CS 6
6, Mirobola
andwarf șii
Miro
oper, într-o plantație intensivă
i
c 1.300 de pomi la hectar, irig
cu
gată prin as
spersiune,
în prrimii 4 ani de
d la planttare.
Din pre
elucrarea datelor
d
privvind supra
afața transsversală a secțiunii trunchiuluii
pom
milor în anu
ul patru de
e la plantarre (figura 52),
5
consta
atăm că o vigoare medie
m
este
e
imprrimată soiu
ului Valeria
a de către portaltoii
p
CS6,
C
urmat de Mirobo
olandwarf, Adaptabil,
B 83
3/5 și Baro
oc. Cea ma
ai scăzută vigoare a fost imprim
mată de po
ortaltoiul Miroper,
M
pe
e
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care
e îl recomandăm pe
entru planttații de mare densittate, o me
etodologie
e de mare
e
preccizie de sta
abilire a disstanțelor de plantare după volu
umul coroa
anei, fiind prezentată
p
ă
în su
ubcapitolul 4.2.2.
De ase
emenea, portaltoiul
p
vegetativ
v Baroc, care prezzintă mari avantaje
e
privind rezistența pomilo
or la excessul de umiiditate și im
mprimă o mare unifo
ormitate șii
preccocitate soiiurilor cu ca
are este alltoit, a fost înscris la ISTIS în ve
ederea bre
evetării.
Este un
n hibrid intterspecific (Prunusbessseyi x Prunus americana) x Prunuss
dom
mestica cv. „Hackman
n”. A fost obținut
o
în anul 1988
8 și studiatt până în anul
a
2013,
când
d a fost în
nscris la IS
STIS pentrru omologa
are/înregistrare, ca p
portaltoi cu
u înmulțire
e
vege
etativă pen
ntru cais, iar în 201
14 a fost înscris (din fondurille proiectu
ului ADER
R
1.2.3
3.) la breve
etare.

F
Figura
52.. Influenţa
a portaltoiu
ului asuprra suprafe
eței secțiunii transve
ersale
a trunc
chiului po
omilor din
n soiul de cais Valerria
în anul patru de la
l plantare
e (Mărăcin
neni, XI.20
014)
Are com
mpatibilitate
e foarte bu
ună cu toa
ate soiurile
e de cais, cărora le imprimă o
vigoare medie
e, pomii având un sistem
s
rad
dicular trassant, foartte bine ra
amificat, șii
ațiu. Portalltoiul este rezistent
r
la
a bolile foliare specifice genuluii Prunus șii
distrribuit în spa
nu prezintă
p
sim
mptome de
e PPV. Are
e compatib
bilitate și cu
u migdalul, dar este dat pentru
u
înreg
gistrare nu
umai pentrru cais (ca portaltoi). Se înmu
ulțește bine
e prin buta
ași verzi șii
semilemnificați depășind
d constant, an de an, procentul de înrădăccinare de 80.
8 Butașiii
înrăd
dăcinați plantați în câmpul I al pepinie
erei, au o prindere bună, se
e dezvoltă
ă
suficcient pentrru a putea
a fi altoiți în
î vara aceluiași an.. Au un po
ort erect și
ș zona de
e
altoire netedă
ă, lipsită de
d asperități. Este adaptat pentru
p
solu
uri grele, cu excess
temp
porar de um
miditate.
La Stațțiunea de Cercetarre-Dezvolttare pentrru Pomicu
ultură Bis
strița s-au
u
desffășurat ce
ercetări priivind fund
damentarea
a unor so
oluţii tehno
ologice prractice de
e
limita
are a efecttului factorrilor climatici nefavora
abili care să
s fie la înd
demâna fermierilor şii
prod
ducătorilor. Soluţia prropusă a fo
ost efectua
area unor lu
ucrări specciale de îm
mbunătăţire
e
a re
egimului ae
erohidric al
a solului prin întrerruperea ca
apilarităţii la nivelul suprafețeii
acesstuia şi împ
piedicarea pierderii apei
a
din so
ol respectivv menţinerea unei be
enzi de soll
cura
ată de buru
uieni prin combatere
c
mecanică
ă a buruien
nilor sau p
prin erbicidat. Aceste
e
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soluţii propuse au avut ca obiectiv final creşterea productivităţii plantaţiei pomicole,
creşterea calităţii merelor de clasa extra şi categoria I-a, respectiv înlăturarea
competiţiei dintre pomi şi buruieni pentru consumul de apă și implicit menţinerea apei
înmagazinată în sol.
Dintre variantele tehnologice implementate pentru menţinerea apei în sol s-a
remarcat varianta cu lucrările solului pe rândul de pomi, producţia de fructe a anului
2012 fiind mai mare cu 21,8 % faţă de varianta martor, urmată de varianta erbicidată,
cu o diferenţă de 2,6 %. În anul 2014 producţia calculată în cazul variantei martor
cosit a fost de 42,3 t/ha, în varianta cu rândul erbicidat 46,2 t/ha iar în varianta lucrată
mecanic 48,4 t/ha. Varianta cu lucrări mecanice s-a remarcat prin valori mai ridicate
ale nivelului de producţie faţă de varianta martor, sporul fiind de 14,42 % (tabelul31).
Tabelul 31
Date privind producţia obţinută t/ha la soiul `Florina`
în condiţiile climatice ale anului 2014
Producţia
Diferenţa
Combinația soiVarianta
t/ha(test
faţă de
portaltoi
experimentală
Duncan pentru
martor
P≤0,5)
t/ha
Florina/M26
Lucrările solului
48,4 a
6,1
Florina/M26
Erbicidat
46,2ab
3,9
Florina/M26
Cosit (Mt)
42,3 b
-

%
114,42
109,21
-

Cele mai mari venituri de 48.260 lei/ha s-au obţinut în urma valorificării
fructelor (48,4 t/ha, tabelul 32), din varianta în care de-a lungul rândului de pomi s-a
menţinut o bandă ca ogor negru prin utilizarea frezei dezaxabile. Și în varianta în
care banda de sol de-a lungul rândului a fost erbicidată s-a obţinut venituri mai mari
(45.935 lei/ha) comparativ cu martorul cosit mecanic (42.080 lei/ha).
În privinţa cheltuielilor, acestea s-au diferenţiat în funcţie de varianta şi
producţia de fructe obţinută pe variantă. Calculând profitul obţinut, acesta a oscilat
între 5.330 lei/ha la varianta martor (cosit mecanic) şi 10.586 lei/ha la varianta în care
solul a fost menţinut curat de buruieni cu ajutorul frezei dezaxabile. La variantele V1
si V2, diferenţele în lei ale profitului faţă de varianta martor au oscilat între 3.555 lei
V2 (erbicidat) şi 5.256 lei/ha la varianta V1 (lucrat solul mecanic cu freza dezaxabilă).
Creşterile profitului faţă de martorul cosit mecanic la variantele cu lucrarea
solului mecanic şi erbicidat au fost cuprinse între 66,6-98,6 %.
Tabelul 32
Date privind eficienţa economică a soluţiei tehnologice de limitare a impactului
negativ al schimbărilor climatice la soiul `Florina` în condiţiile anului 2014
Producţia
Varianta
Diferenţa
t/ha (test
experimentală
Combinaţia
Venituri Cheltuieli Profit faţă de
Duncan
%
de lucrare a
lei/ha
lei/ha
lei/ha martor
soi-portaltoi
solului pe rândul
pentru
lei/ha
de pomi
P≤0,5)
Florina /
Lucrări
48,4 a
48.260 37.674 10.586 5.256 198.6
M26
mecanice cu freza
dezaxată
Florina /
Erbicidat
46,2ab
45.935 37.050 8.885
3.555 166.6
M26
Florina /
Cosit mecanic
42,3 b
42.080 36.750 5.330
M26
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Menţine
erea unei benzi de sol
s de-a lun
ngul rându
ului de pom
mi curată de
d buruienii
prin combatere
e mecanică
ă a buruienilor sau prin
p erbicid
dat a înlătu
urat compe
etiţia dintre
e
pom
mi şi buruie
eni pentru consumul de apă diin rezerva înmagazin
nată în sol şi pentru
u
satissfacerea ne
evoilor pom
milor cu ma
acro şi mic
croelementte.
Cele do
ouă variante pot consstitui soluţii în cazul anilor
a
cu de
eficit de pre
ecipitaţii în
n
perio
oada de ve
egetaţie, care pot fi utilizate
u
ca
a secvenţe tehnologicce, cu imp
pact pozitivv
asup
pra creşterrii şi dezvoltării fructe
elor.
La Stațțiunea de Cercetarre – Dezvoltare pen
ntru Pomicultură Ia
așiau fostt
crea
ate patru soiuri
s
de cireș
c
cu însuşiri
î
de
e adaptabilitate la sschimbările
e climatice
e
man
nifestate în zona de in
nfluență a stațiunii, ca
are vor fi descrise
d
su
umar în con
ntinuare:
ALE
EX 1
Sino
onime: HC
C. 871815.
Orig
gine: Soi autohton,
a
a fost obţin
nut prin pollenizarea liberă a soiiului Lijana
a, la SCDP
P
Iaşi şi înscriis pentru brevetare
e în anu
ul 2014 cu numărul de în
nregistrare
e
1878
8/03.11.20
014.
Auto
ori: Marga
areta Corne
eanu, Gelu
u Corneanu
u, Ludovic Petre, Elena Iurea.
Răsp
pândire: Este răsp
pândit la SCDP Ia
aşi, în ba
azele de cercetare
e existând
d
persspective de
e a fi extinss şi în alte zone favorrabile cultu
urii cireşulu
ui din Româ
ânia.
Soi cu maturare
m
m
mijlocie,
în decada a II-a sau a III-a a lun
nii iunie. Soiul
S
a fostt
obţin
nut prin polenizarea
p
a liberă a soiului Lijana,
L
răsspândit în
n judeţul Iaşi şi cu
u
persspective de
e a fi extinss în N-E Ro
omâniei şi în alte zon
ne favorabiile culturii cireşului.
c
Pomul de
d vigoare mijlocie, rezistent
r
la
a ger şi seccetă şi cu rezistenţă mijlocie la
a
bolile
e specifice
e cireşului (monilioză
(
şi antracn
noză).
Este un
n soi preco
oce, cu maturare
m
mijlocie,
m
pro
oductiv şi constant an de an..
Frucctele sunt foarte
f
marii, cordiform
me, de culo
oare roşie închisă, cu
u pulpă roş
şie, fermă,,
sucu
ulentă, cu gust semidulce, cu aciditate mijlocie, sâmbure
s
d
de mărime
e medie şii
prezzintă o rezzistenţă fo
oarte bună
ă la crăpa
area fructu
ului (5,3%)). Analizân
nd valorile
e
măriimii fructulu
ui înregistrrate în aniii secetoşi (factor ce influenţeazză negativ
v creşterea
a
fructtului), soiul Alex 1 s-a
s remarcat ca fiind cel mai re
ezistent la
a secetă în
nregistrând
d
cel mai
m mare diametru
d
eccuatorial (2
24,8 mm).
Fructele
e sunt rezisstente la manipulare
m
e şi transpo
ort şi sunt recomandate pentru
u
conssum în starre proaspă
ătă şi indusstrializare sub
s formă de dulceaţţă şi compo
ot.

Figura 53. Soiul
S
Alex
x 1 (foto E. Iurea)
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AND
DA 1
Sino
onime: HC
C. 871845
Orig
gine: Soi autohton,
a
o
obţinut
din polenizare
ea liberă a soiului Lijjana la SC
CDP Iaşi şii
înscris pentru brevetare în
î anul 201
14 cu numărul de înrregistrare 1
1882/03.11
1.2014.
Auto
ori: Gelu Corneanu,
C
Ludovic Pe
etre, Margareta Corn
neanu, Sorrina Sîrbu.
Răsp
pândire: Este răspândit la SCDP
S
Iaşi, în bazelle de cerccetare darr există şii
persspective de
e a fi extinss şi în alte zone favorrabile cultu
urii cireşulu
ui din Româ
ânia.
Soi cu maturare
m
t
târzie,
în ultima
u
deca
adă a luniii iunie. Soiul a fost obţinut
o
din
n
polenizarea lib
beră a soiu
ului Lijana,, răspânditt în judeţul Iaşi şi cu
u perspective de a fii
extin
ns în N-E României
R
ş în alte zo
şi
one favorabile culturii cireşului.
Pomul de
d vigoare mijlocie, rezistent
r
la ger şi seccetă şi cu o rezistenţă
ă medie la
a
bolile
e specifice
e cireşului (antracnoză şi mon
nilioză). Esste un soi precoce, cu
c înflorire
e
târzie, maturarre târzie, producţii ma
ari şi consttante.
Fructul foarte mare, renifo
orm, de culoare galbenă,
g
ccu pulpa pietroasă,
croccantă, semidulce, sla
ab acidulattă cu suc de
d culoare
e crem şi p
prezintă o rezistenţă
ă
foartte bună la crăparea fructului
f
(10%).
Fructele
e prezintă
ă o rezisttenţă bună
ă la man
nipulare şi transporrt şi suntt
reco
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4.2.2. Modele de optimizare a distanţelor de plantare
La cais pe materialul biologic existent la laboratorul Înmulțire al Institutului de
Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni (plantație înființată în
primăvara anului 2011, cu distanțe de 5 m între rânduri și 1,5 m între pomi pe rând),
s-a efectuat studiul portaltoilor creați la institut, aceștia fiind altoiți pe soiul Valeria.
Acest soi a fost altoit pe 7 portaltoi: Adaptabil, Apricor, B 83/5, Baroc, CS 6,
Mirobolan dwarf și Miroper.
În vederea stabilirii cu precizie ridicată a distanțelor de plantare, în vederea
exploatării cât mai eficiente a resurse iradiative, condiție de bază a productivității
ridicate a noilor plantații intensive (interceptarea a 70-75% din lumina solară
disponibilă) la sfârșitul anului doi de la plantare am studiat volumul coroanei și
suprafața foliară a soiului Valeria altoit pe cei șapte portaltoi autohtoni.
Pentru a da mai multă precizie și consistență științifică comparațiilor dintre
diferiții portaltoi, dar și soiuri înalte cazuri și pentru a stabili cu precizie distanțele
optime de plantare, am introdus în protocolul de analiză metoda dezvoltată de către
prestigioase institute de cercetare din Franța (Institut National de la Recherche
Agronomique, Département Environnement&Agronomie, Département Ecologie des
Forêts, Prairies et milieux Aquatiques, Clermont-Ferrand - Theix - Lyon) și reputați
cercetători. Studiile susținute de aceste unități în cadrul proiectului „Physique et
Physiologie Intégratives de l'Arbre Fruitier et Forestier” finanțat cu sprijinul Fondului
European de Dezvoltare Regională, s-a materializat printre altele, într-un program de
calculator, Tree Analyser version 1.20b, al căror autori sunt Herve Sinoquet și
Jessada Phattaralerphong.
Acesta este un program care calculează parametrii geometrici ai coroanei
pomilor (înălțimea și diametrul, volumul coroanei, suprafața foliară pe profile verticale
cu intervalul de determinare stabilit de utilizator – până la 5 cm), pornind de la
fotografii alb-negru executate din unghiuri diferite, dar precis determinate față de
punctele cardinale.
Am utilizat și noi această metodologie la cele șapte combinații soi portaltoi.
S-au efectuat pentru fiecare pom câte 6 fotografii succesive de jur-împrejurul pomului
(pasul fiind de 60°, rotindu-ne în sens invers acelor de ceasornic, 0° reprezentând
punctul cardinal Est, iar 90° Nordul), la azimut: 0°, 60°, 120°, 180°, 240° și 300°.
Fotografiile au fost făcute cu camera digitală Panasonic DMC-LZ6, cu o distanță
focală de 6,1 mm și parametru de calibrare 6,4 plasată pe trepied la o înălțime de 1
m și la o distanță de pom de 4 m, cu un unghi vertical al camerei de 10°. Fundalul
pomului a fost ecranat cu un panou de culoare albă. Fotografiile de rezoluția
1.600x1.200 pixeli au fost transformate în imagini alb-negru, după care au fost
încărcate în programul Tree Analyser. Setările programului de calcul s-au efectuat
ajustând matricea de analiză la cuburi cu latura de 10 cm, estimarea suprafeței
foliare a pomului executându-se după legea binomială la o suprafață medie a frunzei
de 35,18 cm (determinată de noi) și un unghi de inserție de 90°.
Rezultatele finale ale programului pentru soiul Valeria și cei șapte portaltoi,
privind volumul coroanei și suprafața foliară, sunt prezentate în figurile 57 - 70.
Cel mai mare volum al coroanei (4,55 m3/pom) și cea mai mare suprafață
foliară (7,21 m2/pom) s-au înregistrat la sfârșitul celui de-al doilea an de vegetație la
portaltoiul Adaptabil. Foarte aproape de Adaptabil, în ceea ce privește suprafața
foliară pe pom s-a aflat și portaltoiul Baroc (7,02 m2/pom), care a fost înscris la ISTIS
în vederea brevetării.
Cele mai reduse valori ale volumului coroanei la sfârșitul celui de-al doilea an
de vegetație, s-au înregistrat la portaltoiul CS6 (2,21 m3/pom), iar cea mai redusă
suprafață foliară la Miroper (3,18 m2/pom).
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Figura 57. Valeria x Adaptabil profil
vertical prin volumul coroanei
(m3/10 cm înălțime)

Figura 58. Valeria x Apricor profil
vertical prin volumul coroanei
(m3/10 cm înălțime)

Figura 59. Valeria x B83/5 profil
vertical prin volumul coroanei
(m3/10 cm înălțime)

Figura 60. Valeria x Baroc profil
vertical prin volumul coroanei
(m3/10 cm înălțime)
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Figura 61. Valeria x CS6 profil vertical
prin volumul coroanei
(m3/10 cm înălțime)

Figura 62. Valeria x Mirobolan dwarf
profil vertical prin volumul coroanei
(m3/10 cm înălțime)

Figura 63. Valeria x Miroper profil
vertical prin volumul coroanei
(m3/10 cm înălțime)

Fig. 64. Valeria x Adaptabil profil
vertical prin suprafața foliară a
coroanei (m2/10 cm înălțime)
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Figura 65. Valeria x Apricor profil
vertical prin suprafața foliară a
coroanei (m2/10 cm înălțime)

Figura 66. Valeria x B83/5 profil
vertical prin suprafața foliară a
coroanei (m2/10 cm înălțime)

Figura 67. Valeria x Baroc profil
vertical prin suprafața foliară a
coroanei (m2/10 cm înălțime)

Figura 68. Valeria x CS6 profil vertical
prin suprafața foliară a coroanei
(m2/10 cm înălțime)

118

Figura 69. Valeria x Mirobolan dwarf
profil vertical prin suprafața foliară a
coroanei (m2/10 cm înălțime)

Figura 70. Valeria x Miroper profil
vertical prin suprafața foliară a
coroanei (m2/10 cm înălțime)

4.2.3. Măsuri de normare a producţiei de fructe și de stabilire a
momentului de recoltare în condițiile stresului termic şi hidric
De foarte mare importanţă pentru asigurarea succesului fecundării sunt
măsurile de atenuare a efectelor negative ale eventualelor accidente climatice.
Thomson (1981) apreciază că polenizarea încrucişată, efectuată mai ales de albine,
este benefică în perioadele reci de la înflorire şi după aceasta, sau în sezoanele
când se produc îngheţuri înainte de înflorire. Înainte cât şi după începerea înfloririi,
zăpada şi vânturile reci (5 zile) din aprilie, pot produce distrugerea ovulelor florilor la
multe specii de pomi. În cazuri similare, la 20% flori deschise, polenul a fost afectat,
legarea fiind foarte intens diminuată.
Polenizarea îmbunătățește randamentul la cele mai multe specii de culturi și
contribuie cu o treime din producția vegetală la nivel mondial, dar beneficiile
complete, inclusiv influența asupra calității fructelor sunt încă necunoscute (Bjorn et
al., 2013). Prin urmare, polenizare este subestimată de politicile internaționale, ceea
ce reprezintă o situație deosebit de alarmantă în această perioadă de intensificare a
tehnologiilor agricole, în condițiile diminuării accentuate a proceselor de polenizare.
În acest studiu, s-au efectuat experimente comparative la culturile de căpșun între
polenizarea cu albine pentru a îmbunătăți calitatea fructelor, cantitatea și valoarea de
piață, comparativ cu polenizarea prin vânt și auto-polenizarea. Fructele polenizate de
albine au fost mai mari, a avut mai puține malformații și au ajuns la clasele
comerciale superioare în procent mult mai mare. Fructele au fost mai intens colorate,
s-a redus raportul zahăr aciditate şi fructele au fost mai ferme, îmbunătăţind astfel
semnificativ termenul de păstrare și de valorificare comercială. La o păstrare
îndelungată s-au redus pierderile cu cel puţin 11%. Acest lucru a însemnat o creștere
cu 0,32 miliarde US$ din cei 1,44 miliarde US$ furnizate prin polenizarea de către
albine a plantațiilor de căpșuni, la valoarea totală de 2,90 miliarde US$ obținută din
vânzarea de căpșuni în Uniunea Europeană în anul 2009 (figura 71).
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Figura 71. Efectul polenizării cu albine în plantațiile de căpșun
(Bjorn et al., 2013)
Efectele asupra calităţii şi producțiilor de fructe sunt explicate prin rolul
hormonilor de creștere din plantele stimulate de polenizare, efecte care apar la mai
multe culturi dependente de polenizare. Astfel, constatările noastre globale ar trebui
să fie transferabile de la o gamă largă de culturi,pentru a demonstra că polenizarea
cu ajutorul albinelor reprezintă un factor determinant, până în prezent subestimat,
vital şi economic important în sporirea calității fructelor.
În mod normal pomii formează un număr mare de muguri cu rod, respectiv de
flori cu mult mai mare decât cel necesar pentru realizarea unei producţii de fructe
optime, urmate de un an fără producţie, ducând la apariţia alternanţei de rodire,
situaţie ne agreată de cultivatori.
Îndepărtarea excesului de rod (normarea producției)se realizează în diferite
etape prin mai multe metode, cea mai eficientă fiind cea chimică. Rărirea chimică
este recomandată de mult timp ca o metodă prin care se menţine un echilibru între
creştere şi fructificare dacă este integrată într-un sistem armonios de tăiere,
fertilizare, irigare. Încă din anul 1932 în SUA şi din 1960 în ţări ca Franţa, Olanda,
Italia, Spania, Austria a fost studiat efectul diferitelor substanţe în normarea rodului.
Normarea chimică este o metodă economică şi avantajoasă deoarece efectele
supraîncărcării cu fructe conduc la următoarele: producţie exagerat de mare urmată
de un an fără rod (alternanţa); fructe mici, sub dimensiunile standard pentru a putea fi
valorificate în stare proaspătă; fructe slab colorate, cu conţinut redus de zahăr;
epuizarea pomilor şi predispunerea acestora la îngheţ şi boli virotice; dezechilibrarea
coroanei prin ruperea şi dezbinarea ramurilor sub greutatea fructelor. În acest
subcapitol se prezintă efectul substanţelor de normare asupra producţiei şi calităţii
fructelor
Pentru o producţie normală la măr, calitativă şi de calitate, ar fi suficientă o
proporţie de 25-40% muguri de rod din totalul mugurilor din coroană, iar la cireș și
vișin de minim 50% din totalul mugurilor de rod.
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Îndepărtarea excesului de rod se realizează în diferite etape şi prin mai multe
operaţiuni şi anume: tăieri de detaliu asupra ramurilor de rod, în perioada de repaus
vegetativ (normare din foarfece);rărirea manuală a fructelor alese şi rămase după
căderea fiziologică (este din ce în ce mai puţin folosită datorită consumului mare de
forţă de muncă 250-350 ore/ha;rărirea mecanizată se realizează cu ajutorul unor
echipamente speciale de producere a vibraţiilor de mare intensitate dar de mică
amplitudine la trunchi sau ramuri, şarpante care determină desprinderea şi căderea
unei părţi din fructele în formare;rărire chimică, experimentată şi utilizată în producţia
unor tăieri cu pomicultura comercială dezvoltată încă din jurul anului 1930, a devenit
în ultimii 20-25 ani o operaţie tehnologică curentă în SUA, Franţa, Anglia, Olanda,
Belgia, Italia, s.a.
Avantajele normării rodului pe cale chimică sunt multiple:consum redus de
forţă de muncă (3 ore/ha);efectuare mecanizată;execuţie rapidă, în faza fiziologică de
maximă eficacitate.
Normarea rodului trebuie considerată ca o operațiune care asigură un raport
echilibrat între calitatea şi cantitatea producţiei. Folosirea unei metode de normare nu
o exclude pe cealaltă, ele putând fi combinate (manual + chimic) ( chimic +
mecanizat) (manual + mecanizat) pentru o mai bună reuşită.
Eficacitatea normării chimice este determinată de: faza de vegetaţie specifică
soiului (gradul de înflorire, mărimea fructelor etc.); temperatura aerului în jur de 1720°C (în funcţie de produsul aplicat); umiditatea relativă a aerului ridicată peste 70%;
perioade fără vânt şi fără precipitaţii atmosferice, (cel puţin 6 ore după aplicarea
tratamentelor).
La măr produsele de normare se pot aplica la două momente diferite: primul
moment de aplicare este în perioada de înflorire (când 80% din flori sunt deschise –
până la scuturarea petalelor). Normarea la scuturarea petalelor se poate aplica
numai în zonele în care nu există pericol de îngheţuri târzii de primăvară.Produsele
utilizate la acest tratament vor fi: ANA (acidul α-naftil acetic) – conc. 0,05% sau
Amid-thim conc. 0,3% sau Ethrel conc. 0,02%.
Al doilea moment este în perioada de formare a fructelor – când fructul din
inflorescenţa centrală are diametrul de 10-16 mm, în funcţie de soi. Produsele și
dozele recomandate sunt: Norchim (ANA) în doză de 0,05 – 0,1% pentru soiul
Jonathan, Carbaryl 0,15 – 0,2% pentru soiul Starkrimson, la diametrul fructului 15-16
mm. La soiurile din grupa Goldense recomandă efectuarea normării la dimensiunea
de 12-14 mm a fructului din inflorescenţa centrală prin aplicarea produsului NAD
(amida acidului alfa naftil acetic) 100 ppm (Rarex, produs fotodegradabil). Cantitatea
de soluţie se stabilește în funcţie de tipul de plantaţie (clasică, intensivă,
superintensivă).
La prun mecanismul de acţiune al produselor chimice se bazează pe
schimbările proceselor fiziologice care au loc la nivelul pedicelului în zona sa bazală
şi care conduc în final la desprinderea florilor sau fructelor. Condiţiile de mediu din
perioada efectuării tratamentelor au rol important în obţinerea de rezultate bune.
Cunoaşterea temperaturii şi a umidităţii din perioada aplicării este obligatorie pentru a
se evita efectuarea tratamentelor cu substanţe chimice de normare în cazul în care
apar temperaturi scăzute (brumă, îngheţuri târzii) sau temperaturii ridicate asociate
cu o umiditate scăzută a aerului. Temperatura optimă de aplicare a substanţelor
chimice de normare este de 16-180C, iar umiditatea atmosferică de 70%.
La soiurile de prun pentru consumul fructelor în stare proaspătă se recomandă
următoarele scheme de normare:
- Pentru soiurile timpurii:produsele chimice de normare pe baza de Na-NAA (
sarea de Na a acidului naftil acetic, 95%), se aplică la scuturarea petalelor sau
1-2 zile de la scuturare în concentraţie de 30-50 ppm în funcţie de gradul de
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înflorire;Substanţele pe bază de generatori de etilenă Ethrel (ethephon, acidul
2 cloroetil-fosforic 48%) se aplică la înflorirea deplină în concentraţie de 200300 ppm.
- Pentru soiurile târzii:Substanţele chimice de normare pe bază de generator de
etilenă Ethrel (ethephon, acidul 2 cloroetil-fosforic 48%) se aplică când fructul
are dimensiunea de 8 mm în diametru în concentraţie de 350-400 ppm.
Substanţele de normare pe bază de auxine ANA (acidul α-naftil acetic) ) în
concentraţie de 100 ppm şi NAD (amida acidului α-naftil acetic) în concentraţie
200 ppm, se aplică la un interval de 14până la 21 zile de la scuturarea
petalelor.
Folosirea metodei de normare chimică nu exclude normarea manuală sau
mecanică, ele se completează reciproc cantitatea de soluţie la aplicarea mecanizată
este de 700-1000 l. La aplicarea manuală a produselor cantitatea de soluţie se
calculează în funcţie de aparatul de stropit respectându-se cantitatea de soluţie
pentru aplicarea mecanizată.
Datorită complexităţii factorilor de care depinde reuşita normării chimice
aceasta poate să se soldeze uneori cu rezultate mai puţin spectaculoase; nu trebuie
să intervină descurajarea; experienţa proprie a cultivatorului este esenţială în reuşita
acestei operaţiuni tehnice care trebuie să devină o practică curentă în livezile
româneşti, mai ales la măr, piersic, prun.
La Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița s-a
desfășurat un studiu privind influenţa regimului climatic asupra stadiului de
maturare la câteva soiuri de măr
Scopul acestui studiu a fost de a fundamenta o metodologie în vederea
evidenţierii stadiului de maturare dintre cele două mari grupe de soiuri de măr (soiuri
de toamnă, soiuri de iarnă) în funcţie de regimul climatic, adoptând o metodologie
originală de studiu prin prelucrare imagistică (programul Image J, Wayne Rasband
National Institutes of Health, USA) a fructelor colorate cu iod în iodură de uz
medicinal.
Experienţa privind determinarea stadiului de maturare la 4 soiuri de măr de
toamnă (Aura, Auriu de Bistriţa, Starkprim, Ionaprim) şi 4 soiuri de iarnă (Ionathan,
Starkrimson, Golden delicious, Salva) toate altoite pe MM106, s-a desfășurat în 2
parcele experimentale situate la aceeaşi altitudine, expunerea la principalii factori
climatici (regim helio-termic pluviometric) fiind aceeaşi.
Amidonul din fructele de măr se acumulează în timpul perioadei de vegetaţie
şi este hidrolizat în zaharuri mai simple în ultima perioadă de maturare şi dezvoltare
a acestora. Hidroliza amidonului are loc în centrul fructelor şi progresează spre
exterior după unii cercetători (Phillips şi Poapst, 1952), sau conform unor noi
cercetări acest proces are loc după 4 tipologii diferite (A- din centru spre exterior, Bîn formă de stea, C- pachete mici, D - în formă concentrică, Szalay,2013).
Amidonul din feliile tăiate ale fructului întră în reacţie cu soluţia de iod în iodura
de potasiu şi se produce o colorare albastră-neagră. Pe baza modului de distribuţie,
dezvoltarea şi intensitatea colorării, Davis şi Blair (1936) au conceput un ghid de
testare a conţinutului de amidon pentru soiul McIntosh. Testul colorării cu iod în
iodura de potasiu a fost util şi în alte investigaţii (Hesse, Hitz 1938; De Haas,
Wennemuth, 1964). Unii cercetători (Philipps şi Poapst,1959) au afirmat că testul
trebuie efectuat dimineaţa pentru că distribuţia amidonului se schimbă în cursul zilei
şi au mai afirmat că testul nu este util pentru soiurile cu maturare târzie pentru că la
recoltare este semnalat un grad mic de hidroliză a amidonului. Smock (1948) a
concluzionat însă că distribuţia amidonului este neregulată în pulpa fructelor, iar
Blanpied (1960) a afirmat că conţinutul de amidon şi conversia acestuia în zaharuri
este influenţată şi de climă, producţia per pom şi de tehnicile culturale. Deşi există o
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serie de opinii contradictorii asupra acestui test totuşi încă este utilizat în practica
pomicolă datorită ușurinței în aplicare, putându-se efectua în câmp, nu necesită
echipamente speciale, este un test rapid şi reprezintă cel mai relevant parametru în
monitorizarea procesului de maturare (Szalay, 2013).
Mai tarziu s-au completat aceste teste de determinare a amidonului şi pentru
alte soiuri ca RedDelicious,NorthernSpy (Smith, 1974) iar în zilele noastre se
utilizează atât sistemul german (ART System - http://www.fruitquality.com/art.shtml)
elaborat de Dr. HerwigKoehler, National Institute for Teachingand Test Laboratory for
FruitGrowing in Oppenheim, Germany şi promovat de Agency for Technology
andInnovation, Brandenburg LTD, sistem în care se analizează colorarea merelor
prin analiza şi prelucrarea imaginilor fotografice determinând astfel conţinutul de
amidon şi diametrul fructelor. Valoarea indexului de amidon este situată între punctul
1 până la punctul 10. Punctul 1 reprezintă procesul de hidroliza de cel mai mic grad
iar punctul 10 reprezintă procesul cel mai intens de hidroliză.
Pe măsură ce merele se maturează amidonul este convertit în zaharuri. În
testul de amidon iodul se leagă de granulele de amidon din fructe şi formează o
colorare albastru închis spre negru. Cu cât se obține o colorare închisă pe o
suprafață mai mică cu atât mărul este în fază de maturare mai înaintată. În emisfera
estică a SUA se utilizează indexul elaborat de Blanpied și Silsby
(http://ecommons.library.cornell.edu/bitstream/1813/3299/2/Predicting%20Harvest%2
0Date%20Window%20for%20Apples.pdf)
În studiile noastre am utilizat ca referinţă sistemul german de estimare a
gradului de maturare (hidroliza amidonului) şi am luat în discuţie şi sistemul
american. Sistemul german, probabil, este mai adecvat întrucât se poate
exprimagradul de maturare nu numai prin note (bonitare) cât şi prin evaluare
procentuală de maturare, astfel rezultatele sunt mai exacte.
Metodologiaaplicată a fost următoarea: au fost recoltate 10 fructe din cele 8
soiuri, 4 soiuri de măr de toamnă (Aura, Auriu de Bistriţa, Starkprim, Ionaprim) şi 4
soiuri de iarnă (Ionathan, Starkrimson, Goldendelicious, Salva) care s-au tăiat
transversal. Ulterior acestea au fost îmbibate într-o soluţie de iod în iodură de potasiu
(tinctura medicinală) şi plasate pe o hârtie de filtru timp de 10 minute. Ulterior s-au
efectuat fotografii cu fructele colorate transversal şi stocate pe calculator. Imaginile
color s-au transformat în imagini alb-negru pentru cuantificarea numerică a suprafeţei
ocupate de pixelii negru pe fond alb - imagini binare - (negru - conținut în amidon
nehidrolizat) prin intermediul programului Image J.
Cuantificarea procentului de amidon nehidrolizat (negru) adică suprafaţa
ocupată de amidon nehidrolizat s-a coroborat cu planşeta color ART System pentru
determinarea unui index de bonitare astfel realizându-se estimarea gradului de
hidrolizare şi implicit a stadiului de maturare a fructelor.
S-a mai determinat conţinutul de substanţă uscată (zaharuri). În vederea
măsurării substanţei uscate din mere s-a utilizat un refractometru manual care
determină cantitatea de zaharuri în grade Brix.
În cele ce urmează (figurile 72 și 73) sunt prezentate imaginile fotografiate ale
colorării fructelor şi atribuirea de note de maturare conform suprafeţei colorate în
albastru închis (negru), după sistemul german de notare (1-10), respectiv
cuantificarea imaginilor alb-negru prin prelucrare imagistică cu programul ImageJ.
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72.a

72b

Figura 72. Determinare colorimetrică a conţinutului de amidon
cu iod în iodura de potasiu - Soiul Starkprim.
72.a Soiul Starkprim la maturarea de recoltare - nota 2,1 - Conţinut ridicat de amidon.
72.b Soiul Starkprim recoltat la 30 de zile după începutul maturării de recoltare-nota
6,6 - Conţinut mai redus de amidon, maturare(hidroliză) înaintată.

73.a
73.b
Figura 73. Prelucrare imagistică (Image J) şi cuantificare nr .pixeli
corespondent conţinut de amidon.
73.a Soiul Starkprim la maturarea de recoltare- nota 2,1. Din suprafața totală de
57,50 cm2, 27,13% reprezintă conţinut de amidon nehidrolizat
73.b Soiul Starkprim recoltat la 30 de zile după începutul maturării de recoltare-nota
6,6. Din suprafața totală de 57,50 cm2, 73,87% reprezintă suprafaţa de amidon
hidrolizată.
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La începutul maturării de recoltare la soiurile de iarnă indexul de amidon
(figura 74) a fost cel mai mic situat între 1,0- 1,2, aceste soiuri având cel mai mare
conţinut de amidon.
În cazul soiurilor de toamnă indexul de amidon a fost încă relativ redus însă gradul
de hidroliză a fost mai înaintat decât la soiurile de iarnă. Valoarea indexului de
amidon în cazul soiurilor de toamnă a variat între 2,1-2,8.
La 30 de zile după data iniţială de recoltare în cazul soiurilor de toamnăs-a
observat o hidroliză mai accentuată, indexul de amidon a fost mai ridicat de această
dată, fiind situat între 6,2- 7,0, iar la soiurile de iarnă s-a observat o hidroliză mai
redusă, 2,1-2,8 comparativ cu soiurile de toamnă.

Figura 74. Variația indexului de amidon (ART system,) la 4 soiuri de măr de
toamnă şi 4 soiuri de iarnă, la maturarea de recoltare şi la 30 de zile după
începutul maturării de recoltare.
La soiurile de iarnă s-a observat un grad mai mic de hidroliză a amidonului şi
implicit un conţinut mai redus de substanţe uscate (zaharuri totale) situat între 14,2 15,2°Brix. La 30 de zile de la data maturării de recoltare iniţială, amidonul s-a
hidrolizat treptat, conţinutul de substanţă uscată a crescut oscilând între 14,6 –
16,3°Brix (tabelul33).
Tabelul 33
Conţinutul în substanţă uscată la maturarea de recoltare la câteva soiuri de
măr de iarnă şi de toamnă
Soiul
Aura
Starkprim
Ionaprim
Auriu deBistrița
GoldenDelicious
Ionathan
Salva
Starkrimson

Conţinutul
în substanţăuscată la
maturitatea derecoltare
(°Brix)
16,3
12,6
18,4
15,7
14,2
15,2
14,5
14,2
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Conţinutul
în substanţăuscată la 30 de zile
după începutul maturităţii de
recoltare(°Brix)
16,7
13,8
18,6
14,4
16,3
15,8
15,7
14,6

Datele prezentate în figura 75 arată un trend ascendent al indexului de amidon
la soiurile de toamnă cu o hidroliză mai accentuată a amidonului în comparaţie cu
soiurile de iarnă care au prezentat valori reduse al indexului de amidon.

Figura 75. Variaţia conţinutului de substanţă uscată
şi a indexului de amidon la soiurile studiate
În tabelul 34 este prezentată corelaţia între suprafaţa procentuală ocupată de
amidon hidrolizat (amidon colorat în albastru închis sau negru) şi bonitarea după
sistemul american şi sistemul german. Se observă că notele atribuite după sistemul
german reprezintă mai fidel starea de maturare a fructelor, deşi diferenţele nu sunt
mari între cele două sisteme de notare.
Tabelul 34
Variaţia indexului de amidon (analiza de imagini prin software-ul Image J) prin
intermediul sistemului USDA Cornell University - index de amidon (1-8 ) la 4
soiuri de măr de toamnă și 4 soiuri de iarnă, respectiv sistemul german ART

Soiul

Aura
Starkrpim
Ionaprim
Auriu de Bistrița
Goldendelicious
Ionathan
Salva
Starkrimson

Suprafaţa
Suprafaţa
procentuală
fructului
ocupată
cm2
de amidon
(Image J)
hidrolizat
(ImageJ)
55,06
57,50
46,72
55,06
41,05
55,11
55,95
41,35

82,10
72,87
78,12
82,10
42,05
36,47
43,49
22,82

Suprafaţa
procentuală
colorată cu iod
în iodura de
potasiu
(Image J)

Indexul de
de amidon
sistemul
american de
notare conform
Cornell
University (note
1-8)

Indexul de amidon
sistemul
german
de
notare (Apple
Ripeness
Test - ArtSystem, 1-10)

17,90
27,13
21,88
17,90
57,95
63,53
56,51
77,18

6,8
6,0
6,7
6,8
2
3
3
2

6,6
6,6
7
6,2
2,2
2,8
2,1
2,2
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4.2.4. Metodologii de diagnosticare timpurie şi monitorizare a
apariţiei efectelor negative ale factorilor de stres climatici
(Fitomonitor - PM11)
Monitorizarea directă a creşterii plantelor (phytomonitoring), care vizează
îmbunătăţirea alocării factorilor controlabili ai culturii, este pe cale de a deveni un
standard mondial în agricultura de precizie, care va schimba modul în care
producătorii vor dirija tehnologiile în următoarele decenii.
Metodologia de monitorizare încorporează tehnici de înregistrare a creşterii
plantelor, reguli de prelevare, protocoale de măsurare, interpretare a datelor şi tehnici
specifice de control al factorilor şi condiţiilor de cultură. Conceptul global este
încorporat în dispozitive electronice moderne, de achiziţie de date şi sisteme de
comunicaţii, software şi interfeţe active pe internet. Sistemele sunt adaptate pentru a
fi direct preluate de către producători, în sensul că acestea sunt: simple de utilizat şi
întreţinut, pot fi instalate utilizând spaţii simple, pot fi configurate în funcţie de
cerinţele fiecărui cultivator şi au un preţ acceptabil. În multe ţări ale lunii cu
pomicultură avansată au fost deja aplicate pe suprafeţe reduse, avantajele financiare
fiind considerabile.
Aceste sisteme nu fac altceva decât să aplice, cu ajutorul tehnologiei IT de
ultimă oră, regulile acţiunii şi interacţiunii factorilor şi condiţiilor de vegetaţie aflate în
armonie cu datele cercetărilor şi rezultatele obţinute pe suprafeţe mari de practica
înaintată din producţia vegetală intensivizată, cu privire la orientarea investiţiilor în
producţia vegetală pentru maximizarea eficienţei economice şi evoluţia calitativă a
sistemului sol - plantă. Aceste reguli au fost descrise pe larg de Borlan et. al., 1994:
regula recoltelor mari; regula consecvenţei investiţiilor în producţia vegetală; regula
domeniilor optime de aplicare a factorilor şi condiţiilor de vegetaţie pentru asigurarea
interacţiunii lor pozitive; regula prevenirii fenomenelor de poluare şi a îmbunătăţirii
calităţii mediului ambiant al producţiei vegetale; regula evoluţiei însuşirilor fizice,
chimice şi biologice ale solurilor.
”Phytomonitoring” este o tehnică nouă pusă la punct de cercetătorii din Israel
şi Rusia, fiind prima tehnologie computerizată funcţională dedicată examinării şi
analizei în timp real, precum şi pe termen lung a proceselor de creştere şi dezvoltare
ale plantelor. Particularităţile importante de sistemelor de „phytomonitoring” sunt:
măsurători non-invazive; pe termen lung (monitorizare); prelucrarea combinată a mai
multor parametri, utilizarea preferenţială a tendinţei caracteristicilor, în locul valorilor
absolute.
Principalele funcţii ale sistemelor de „phytomonitoring” sunt de detectare a
stresului şi a răspunsului fiziologic al culturilor pentru îmbunătăţirea controlului
climatului şi al irigării. Potrivit diverşilor autori aceste informaţii, pot fi utilizate pentru
estimarea ecologică şi fiziologică a proprietăţilor genotipului, cum ar fi rezistenţa la
diferiţi factori de stres (căldură, secetă, frig), potenţialul de adaptare, coeficientul de
transpiraţie sau coeficientul de productivitate, etc. Toate aceste caracteristici pot fi
folosite pentru ameliorarea şi introducerea în cultură a noi soiuri de plante.
Tehnicile „phytomonitoring” a fost testate in zeci de sere pe culturi, cum ar fi
tomate, ardei dulce, specii ornamentale, pe plante la ghiveci, pepene verde, şi pe
culturi de viţă de vie şi pomi. În experimentările din plantaţiile de pomi s-au utilizat
senzori pentru monitorizarea creşterii în diametru a trunchiului, ramurilor şi lăstarilor
cu precizia de 1-5 microni, a creşterii internodiilor şi a fructelor, a temperaturii de la
suprafaţa frunzelor, a fluxului sevei prin tulpini şi chiar peţioli, a conductanţei
stomatale şi chiar a fotosintezei (figurile 76 și 77).
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Figura 76. Echipamente de fitomonitorizare utilizate în
plantaţiile de pomi şi viţă de vie

Figura 77. Oscilaţiile orare ale diametrului trunchiului şi ramurilor
reprezintă un indicator fidel al stresului timpuriu
La Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni,
la specia măr, soiul Redix altoit pe M.9 (3,6 x1,5 m), într-o incintă împrejmuită (4 x 3
m) s-a amplasat stația de fito-monitorizare complexă PM 11 Phytomonitor
(Daletown Company Ltd.).
Aceasta a fost achiziționată în anul 2011 și dispune de un trepied, pe care a
fost montată în plantație, stația centrală de stocare a datelor (PM-11) complet
autonomă fiind alimentată dintr-un panou solar și un acumulator cu gel de 12V, și
având posibilitatea de a transmite la distanță datele prin modem.
A fost echipată cu 4 perechi de senzori care monitorizează următoarele
caracteristici biometrice și fiziologice: dendrometre electronice DE-1P pentru
monitorizarea cu mare precizie (0,005 mm, între 0 și 10 mm) a diametrului trunchiului
celor doi pomi, micro-senzori LT-1P, pentru determinarea temperaturii frunzelor cu
precizia de 0,15°C, între 0-50°C, senzori pentru monitorizarea creșterii în diametru a
fructelor FI-MP cu precizia de 0,038 mm, între 15 și 90 mm și senzori pentru
determinarea fluxului de sevă prin plantă (lăstari) SF-5P pentru un flux maxim de 12
ml/h, montat pe lăstari cu diametrul între 4 și 8 mm. S-a mai instalat pe același
trepied o micro-stație meteorologică (RHT-11) care colectează date de la senzori
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pentru determinarea radiației fotosintetic active, a temperaturii și umidității aerului
(ventilați artificial) și de la un senzor multiplu (SMTE) de sol care determină
umiditatea solului (gravimetric), temperatura și conținutul în săruri (conductivitatea
electrică, între 0-15 dS/m).
Imagini cu detalii privind instalarea stației complexe de fito-monitorizare și a
senzorilor, sunt prezentate în figurile 78, 79, 80, 81, 82 și 83. Deși senzorul SF-5P
apare în figura 80, montat pe baza lăstarului și neacoperit, pentru evitarea influenței
fluctuațiilor mari de temperatură datorate expunerii la radiațiile solare directe, se
acoperă cu cel puțin două straturi de folie subțire de aluminiu.

Figura 78. Stația de fito-monitorizare
PM-11 cu transmitere prin modem a
datelor

Figura 79. Micro stația meteo.
MHT-11 cu senzori de temperatura și
umiditate ventilați

Figura 80. Senzorul SF-5P pentru
determinarea fluxului sevei montat la
baza unui lăstar de măr

Figura 81. Micro senzorul de
temperatură LT-1P, instalat pe o
frunză de măr
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Figura 82. Senzorul FI-MP pentru
monitorizarea creșterii fructelor între
1,5 și 9,0 cm diametru

Figura 83. Senzorul DE-1P pentru
monitorizarea creșterii în diametru a
trunchiului pomilor

Bazele de date colectate începând cu anul 2012, au fost descărcate prin
modem s-au prin interfață serială (RS 232) pe calculator în fișiere EXCEL și au fost
prelucrate prin metoda regresiilor liniare multiple, extrăgându-se coeficienții de
corelație parțiali prin metoda „backward” (SPSS 14.0 Statistical Software), pentru
eliminarea erorilor provenite din autocorelarea unor factori meteorologici.
S-a analizat tendința medie și împrăștierea valorilor indicatorilor biologici
monitorizați de sistemul PM11: temperatura suprafeței inferioare a frunzei ecranate în
mod continuu împotriva radiației solare directe (°C), fluxul de sevă exprimat în valori
relative, creșterea zilnică în diametru a fructului (mm), contracția maximă zilnică a
diametrului trunchiului (mm), creșterea zilnică a diametrului trunchiului (mm) și
contracția maximă zilnică a diametrului trunchiului (mm), calculate din valorile orare.
S-a constatat că indicatorii mai puțin sensibili au fost, contracția maximă
zilnică a fructului (R2 = 0,320***) și creșterea zilnică a trunchiului pomilor (CRZI, R2 =
0,237***), pe când contracția maximă zilnică a trunchiului(COMZI) a fost cel mai
sensibil indicator (R2 = 0,237***) al efectului intens stresant al umidității reduse a
solului (r parțial = -0,553***) și al deficitului mare de presiune a vaporilor de apă din
atmosferă (r parțial = 0,406***). Acest indicator va putea fi utilizat pentru avertizarea
timpurie a aplicării udărilor în pomicultură.
Micro-oscilațiile diametrului trunchiului ca indicator timpuriu al stării de
stres hidric a pomilor
Când se declanșează procesul de transpirație dimineața devreme, datorită
pierderii apei de la nivelul suprafeței frunzelor, se creează o tensiune în vasele
lemnoase din toate organele plantei. O parte din apa stocată în țesuturile plantei pe
parcursul nopții este pierdută, permițând plantei să răspundă rapid la schimbările
deficitului de tensiune al vaporilor de apă din atmosferă.
Acest proces afectează fiecare organ al plantei care stochează apă, așa încât
diametrul se modifică în toate aceste organe, incluzând tulpinile, ramurile, rădăcinile
și fructele. Pentru pomi, apa depozitată în trunchi contribuie substanțial la transpirația
frunzelor. De asemenea, apa din vasele liberiene și din țesuturile vii ce înconjoară
xilemul, este extrasă și folosită în transpirație, așa încât diametrul trunchiului scade.
Indicii derivați ai variațiilor diametrului trunchiului utilizați pentru programarea
aplicării udărilor pot fi calculați plecând de la valorile orare înregistrate ale micro-
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oscilațiilor diametrului trunchiului. Există trei faze distincte în cadrul unui ciclu tipic de
oscilație a diametrului trunchiului în zilele de vară (figura84):
- faza contracției definită ca perioada în timpul căreia diametrul trunchiului
descrește, de obicei plecând de la un maxim înregistrat dimineața devreme
(DIAMAX), până la minimul de după orele prânzului (DIAMIN). Indicele este numit
contracția maximă zilnică (contracția maximă zilnică a diametrului trunchiului COMZI) și se exprimă în milimetri (diametrul maxim minus diametrul minim al zilei
respective), utilizându-se ca indicator secundar și durata fazei;
- faza rehidratării, care reprezintă perioada din ciclul diurn în care diametrul
trunchiului crește de la minimul zilnic (DIAMIN) până ajunge la maximul din dimineața
zilei următoare (DIAMAX din ziua următoare). Indicele este numit rehidratarea zilnică
(REZI) și se exprimă tot în mm (diametrul maxim al zilei minus diametrul minim al
zilei precedente), utilizându-se ca indicator secundar și durata fazei;
- faza creșterii, definită ca perioada în timpul căreia diametrul trunchiului își
continuă creșterea până la începerea contracției din ziua următoare. Indicele este
denumit creșterea zilnică (CRZI), se exprimă în mm și este egal cu diametrul maxim
al zilei minus diametrul maxim al zilei anterioare. În unele zile când pomii se află în
stres hidric sever trunchiul nu mai are o fază de creștere, valorile CRZI fiind chiar
negative.

Figura 84. Indicii derivați ai variației diametrului trunchiului.
Datele prezentate au fost înregistrate cu sistemul de fito-monitorizare PM11,
pe trunchiul soiului de măr Redix altoit pe portaltoiul M9,
aflat în anul al VI-lea de la plantare.
DIAMAX – diametrul maxim al trunchiului
COMZI – contracția maximă zilnică
CRZI – creșterea zilnică a trunchiului
(diferența dintre DIAMAX a două zile
succesive)

DIAMIN – diametrul minim al trunchiului
REZI – rehidratarea dintre două zile succesive
RCTR – rata de creștere a trunchiului (CRZI
pentru mai multe zile)

Baza de determinări orare ale diametrului trunchiului pomilor celor două soiuri
de măr altoite pe M9, prelucrată de noi, a constat din 3 ani (2009-2011) pentru soiul
Redix și din doi ani (2011-2012) pentru soiul Braeburn. Prin prelucrarea valorilor
zilnice ale indicilor derivați ai micro-variațiilor trunchiului, calculați din valorile orare
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înregistrate în intervalul aprilie – octombrie, au rezultat toate concluziile prezentate în
continuare.
Concluzii privind utilizarea micro-oscilațiilor diametrului trunchiului ca
indicator timpuriu al stării de stres hidric a pomilor
În condițiile încălzirii climatului României în ultimi 30 de ani și al creșterii
accentuate a deficitului pluviometric din lunile de vară, cultivarea pomilor în sisteme
de mare densitate necesită aplicarea unor metode mai eficiente de irigare.
Studiul nostru a evaluat posibilitatea utilizării și sensibilitatea indicilor derivați
ai micro-oscilațiilor zilnice ale diametrului trunchiului, de a estima stresul hidric și
termic timpuriu din plantațiile de măr irigate din județul Argeș;
Toți indicatorii derivați ai micro-oscilațiilor zilnice ale diametrului trunchiului pot
fi folosiți pentru diagnosticarea stresului hidric și termic timpuriu, în condițiile în care
se elimină erorile cauzate de variațiile producției de fructe și pentru creșterea zilnică,
cauzate de perioada din sezonul de vegetație. Duratele fazelor contracției și
rehidratării trunchiului, din cauza dificultăților de calcul, se recomandă să se
folosească cu prudență.
Creșterea zilnică depinde mult mai mult decât contracția maximă zilnică de
perioada din sezonul de vegetație și de aceea pentru modelarea stării de stres vor
trebui folosite ecuații lunare. Valorile cele mai ridicate ale creșterii zilnice s-au
înregistrat în lunile mai și iunie atât la soiul Redix (0,068-0,073 mm) cât și la soiul
Braeburn (0,057-0,047 mm).
Contracția maximă zilnică a înregistrat valorile maxime în luna iulie atât la
soiul Redix (0,443 mm), cât și la soiul Braeburn (0,289 mm).
Creșterea zilnică a fost un indicator mult mai puțin sensibil al stresului hidric
(exprimat prin tensiunea apei solului, deficitul mediu și maxim de presiune al
vaporilor de apă din atmosferă) și termic al pomilor decât contracția maximă zilnică a
trunchiului pomilor. Creșterea zilnică a trunchiului, a fost influențată negativ
semnificativ de contracția maximă zilnică la ambele soiuri și în toate lunile anului, mai
puțin în luna septembrie. La soiul Redix, creșterea zilnică a fost inhibată doar de
valori ale contracției maxime zilnice mai mari de 0,36 mm.
Valorile contracției maxime zilnice a trunchiului au crescut proporțional cu
temperatura maximă zilnică a aerului, de la valori de 18°C la soiul Redix și doar de la
25°C la Braeburn, soi mai adaptat la stresul termic.
S-a pus în evidență prin metoda corelațiilor multiple, existența unei interacțiuni
puternice între temperatura maximă a aerului și deficitul de presiune a vaporilor de
apă din atmosferă pe de o parte și potențialul apei solului pe de altă parte, în ceea ce
privește diminuarea valorilor creșterii zilnice a trunchiului (figura 85). Valorile
crescătoare ale potențialului apei solului înregistrate la soiul Redix în luna iunie, au
limitat creșterea zilnică a trunchiului cu atât mai mult cu cât temperatura maximă a
aerului și deficitul maxim de presiune a vaporilor de apă din atmosferă au avut valori
mai ridicate.
Consecința practică a acestei concluzii este foarte importantă. Pentru a evita
depresia rapidă a valorilor creșterii trunchiului pomilor, în luna iulie la soiul Redix, în
perioadele în care temperatura maximă a aerului și tensiunea maximă a vaporilor de
apă din atmosferă au valori foarte ridicate, trebuie să menținem constantă potențialul
apei solului la valori foarte scăzute (sub 10 kPa), eventual prin aplicarea celei de-a
doua udări zilnic.
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eficientă a apei, prin folosirea unui regim hidric al solului cât mai adecvat acestui
scop.
Dobrogea este cea mai aridă regiune din România, considerată ca semiaridă
la nivel global, după orice indicator de ariditate analizat (Păltineanu ş.a., 2007).
Astfel, deficitul de apă climatic (DEF), ca diferenţă între precipitaţiile (P) şi
evapotranspiraţia de referinţă Penman-Monteith (ETo-PM), ca valori anuale, variază
între cca. -400 mm pe litoralul Mării Negre şi aproximativ -320 mm în partea vestică a
Podişului Dobrogei.
Problemele devin mai complexe când pe fondul aridităţii se suprapun secetele,
definite drept anomalii ale precipitaţiilor faţă de media multianuală, secetele fiind cu
atât mai severe cu cât precipitaţiile se abat mai mult faţă de media lunară multianuală
a acestora (Păltineanu ş.a., 2008). Prin urmare, pentru o situaţie normală, fără
secete, valorile DEF sunt cele de mai sus, dar la secete, valorile DEF cresc în
valoare absolută, putând ajunge şi la şi la -600 mm anual în cazul secetelor extreme
(Păltineanu ş.a., 2009). Prin urmare, necesitatea aplicării irigaţiei în această regiune
este pe deplin justificată.
Pentru economisirea resurselor de apă, irigarea în condiţii de stres hidric este
recomandată atât pentru condiţiile actuale, cât mai ales pentru scenariile încălzirii
globale, cu condiţia ca umiditatea solului să nu ajungă la nivelul coeficientului de
ofilire pe toate suborizonturile sistemului radicular. Irigaţia aduce sporuri substanţiale
de producţie, precum şi dimensiuni superioare ale fructelor, dar în contextul încălzirii
globale, când utilizarea resurselor de apă este din ce în ce mai restrictivă, aplicarea
apei în optim nu mai pare o soluţie unică; dimpotrivă, utilizarea cât mai raţională a
apei de irigaţie prin irigarea sub stres hidric, chiar dacă nu se obţine recoltă maximă,
este o opţiune recomandabilă (Păltineanu ş.a., 2009).
Studiul temperaturii frunzelor - indicator al stresului hidric
Experienţele desfăşurate au avut o variantă irigată în optim pe perioada de
vară (T1), conform cu cerinţele calculate după metodologia lui Allen ş.a. (1998)
verificată în condiţiile ţării noastre de Păltineanu ş.a. (2007), cu plafonul minim al
umidităţii de 50% din intervalul umidităţii active (IUA), o variantă stresată hidric (T2,
irigată în anumite faze de vegetaţie a pomilor, cu cca jumătate din T1) şi o variantă
neirigată (T3). Metoda de irigare a fost aspersiunea, schema 12m x 18 m,
intensitatea medie orară de cca. 7.4 mm, coeficientul de uniformitate (Christiansen) a
aplicării apei de cca 80%, iar normele de udare de 600 m3/ha.
Temperatura frunzişului (Tc) la specia piersic a fost determinată la ora
prânzului cu ajutorul unui psihrometru + termometru în infraroşu, EXTECH
Instruments Corp., FLIR Systems, Waltham, S.U.A., cu indicator cu laser, atât pe
partea însorită a frunzelor cât şi pe cea umbrită, în timp ce temperatura aerului (Ta)
şi umiditatea relativă (RH) au fost măsurate cu psihrometru Assmann şi cu cel
EXTECH. Un puternic factor perturbator în determinarea temperaturii a fost
reprezentat de rafalele de vânt. Cu aceste date s-au determinat diferenţele dintre
temperaturile menţionate (Tc-Ta), deficitul de saturaţie al vaporilor de apă din
atmosferă (VPD, kPa), linia bazala inferioară (LBL), linia bazala superioară (UBL) şi,
în final, indicele de stres hidric al culturii (crop waterstress index, CWSI).
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Figura 86. Liniile bazale inferioare (LBL) – corelaţii între diferenţa de
temperatura a frunzişului (Tc) şi a aerului (Ta) cu deficitul de saturaţie a
vaporilor de apă (VPD) – pentru piersic, în situaţia frunzişului însorit (sunny),
umbrit (shaded) şi ca medie a acestora, pentru determinarea CWSI,
la SCDP Constanţa
Rezultatele au arătat că LBL pentru piersic, în condiţiile de sol şi climă din
partea estică a Dobrogei, este diferită pentru situaţia în care frunzele au fost însorite
(sunny) şi cea cu frunze umbrite (shady), figura 86 (Păltineanu ş.a., 2013 a).
Valoarea cea mai mare a coeficientului de determinaţie (R2) s-a înregistrat pentru
coronamentul însorit, utilizarea LBL însorită fiind aplicabilă în calculul indicelui CWSI
şi în avertizarea aplicării udărilor.
Aplicabilitatea utilizării indicelui CWSI este justificată şi datorită existenţei unei
corelaţii inverse între umiditatea solului (conţinutul de apă din sol) pe adâncimea cu
dezvoltare maximă a sistemului radicular, de 80 cm, şi valorile CWSI, fig. 87
(Păltineanu ş.a., 2013 a). Totuşi, coeficientul de determinare a fost relativ mic,
datorită unor factori ca variabilitatea naturală a solului şi microclimatului, rafalelor de
vânt, precum şi a unor factori agronomici.
Valorile CWSI au variat între 0 şi 0,5. Aplicarea udărilor în livezile de piersic din
regiune ar trebui făcută la valori ale CWSI de 0,18-0,20 în cazul luării în consideraţie
a temperaturii frunzişului însorit, cu norme de udare de cca. 600 m3/ha. Pentru alte
condiţii de mediu, normele de udare trebuie stabilite în funcţie de indicii hidrofizici ai
solurilor şi de particularităţile pomilor consideraţi.
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Figura 87. Relaţiile dintre CWSI şi umiditatea solului ca medie pe adâncimea de
80 cm, în cele trei situaţii: însorit, umbrit, medie, la SCDP Constanţa
Efectul irigării în regim de stres hidric asupra producţiei de fructe
Condiţiile de experimentare privind livada de piersic şi cele de aplicare a
irigaţiei au fost descrise la punctul anterior. Potenţialul apei în sol, implicit umiditatea
solului pentru care s-au stabilit anterior corelaţii, a fost determinat cu ajutorul unor
senzori de tipul Watermark resistance blocks (6450 Watermark Soil Moisture
Sensor), instalaţi pe rândurile de pomi la adâncimile de 20; 40; 60 şi 80 cm, la
distanţa de 1m de trunchiul pomilor, cu pasul de timp de 30 de minute între
măsurători. Datele au fost colectate în data loggere, de unde au fost descărcate
periodic în laptop.
Producţia de fructe a fost determinată la recoltare, desfăşurată în medie după
prima decadă a lunii august, iar calitatea acestora a fost apreciată după efectuarea
analizelor chimice: conţinutul total de substanţă uscată, cel de cenuşă, conţinutul de
solide solubile, aciditatea titrabilă şi conţinutul total de solide, toate după metodele
uzuale din laboratorul ICDP Piteşti-Mărăcineni.
S-a constatat că, umiditatea solului în varianta udată în optim (T1) a variat
între 60 şi 76% din IUA, în timp domeniul de variaţie al acesteia în varianta irigată în
regim de stres hidric (T2) a fost între 40 şi 62%, iar în varianta neirigată între 30 şi
45%. În această metodologie de aplicare a irigaţiei în regim de stres hidric umiditatea
solului nu trebuie lăsată să scadă până aproape de coeficientul de ofilire pe
adâncimea principală de răspândire a sistemului radicular.
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Aplicarea irigaţiei a determinat o creştere substanţială a producţiei de fructe
(Pr). S-au înregistrat diferenţe semnificative între variantele irigate şi cele neirigate,
deoarece producţia s-a corelat foarte semnificativ, curbiliniu, cu norma de irigaţie,
unde Pr a arătat o creştere până la valoarea de 180 mm, după care nu a mai existat
practic o creştere, fig. 88a (Păltineanu ş.a., 2013 b). Între producţia de fructe şi toată
cantitatea de apă primită de pomi pe durata de vegetaţie, din precipitaţii şi irigaţie,
există însă o corelaţie liniară directă, fig. 88b, arătând astfel posibilitatea creşterii Pr
şi după înregistrarea valorii de 450-500 mm de apă, dar în condiţii de
evapotranspiraţie potenţială crescută, pentru a nu favoriza scurgerile superficiale
şi/sau eroziunea solului.
Aceste rezultate trebuie luate în consideraţie la avertizarea şi aplicarea
udărilor în livezile de piersic în regiune.
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Figura 88. Corelaţia dintre: producţia de fructe (Pr) şi norma de irigaţie (a),
precum şi între Pr şi suma dintre precipitaţiile înregistrate şi norma de irigaţie
din perioada de vegetaţie (b), într-o livadă de piersic la Valu lui Traian,
judeţul Constanţa
Masa fructelor nu a fost afectată în mod semnificativ de regimul de irigare. Au
existat diferenţe între variante, în sensul că pomii irigaţi în optim au prezentat cele
mai mari şi mai grele fructe, îndeosebi în anii secetoşi (2012), dar aceste diferenţe nu
au fost semnificative, datorită atât variaţiilor condiţiilor climatice de la an la an, dar şi
datorită unor factori tehnologici, precum normarea fructelor, care a fost diferit
executată în anii de cercetare.
Calitatea fructelor de piersic a fost diferenţiată în funcţie de regimul de irigare.
Astfel, conţinutul de substanţă uscată, conţinutul total de solide solubile, precum şi
aciditatea titrabilă a fructelor au fost semnificativ diferite în variantele irigate,
comparativ cu cele neirigate, fig. 89 (a, c, e). În schimb, conţinutul de solide totale
solubile (fig. 89 b) şi cel de cenuşă (fig. 89 d) nu s-au diferenţiat semnificativ.
În concluzie, în urma studiului realizat, se poate spune că, pentru procesul
general mondial de încălzire globală, când utilizarea apei de irigaţie va fi mult mai
mult restricţionată, aplicarea irigaţiei sub regim de stres hidric (deficit irrigation) poate
fi o soluţie viabilă, ca măsură rezonabilă de conservare a apei în regiunile aride sau
semi-aride, printre care se numără şi Dobrogea.
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cercetează relaţia dintre CWSI şi evapotranspiraţie la două specii de graminee
Festuca arundinacea şi Dactylis glomerata. Sammis şi Jernigan (1992) determină
linia bazală inferioară (LBL) pentru plante cultivate ca: Medicago sativa, Fraxinus
velutinaglabra şi Prunus cersifera, iar Hatfield et al. (1985) determină linia bazală
inferioară (LBL) pentru calcularea CWSI la bumbac. Payero and Irmak (2006)
dezvoltă noi metode pentru determinarea liniilor bazale inferioară (LBL) şi superioară
(UBL) la porumb şi soia. Slack et al. (1991), determinând CWSI la Cynodondactylon,
stabilesc că valorile acestui indice au fost puternic influenţate de radiaţia netă. CWSI
a fost corelat şi cu potenţialul apei din plantă (Pinter and Reginato, 1981; O'Toole et
al., 1984; Jackson, 1991), cu disponibilitatea apei din sol (Hatfield, 1983; Reginato şi
Garrot, 1987) şi cu conductanţa frunzei la Vitis vinifera (Möller et al., 2006). Wang et
al. (2005) la grâu şi Qiu et al. (2000) la sorg şi pepene modifică metoda de evaluare
a CWSI comparativ cu metoda stabilită de Jackson (1981) prin utilizarea temperaturii
unei frunze artificiale, fără transpiraţie (imitation leaf), iar Hattendorf et al. (1990) la
Medicago sativa şi Blonquist (2006) propun calcularea CWSI prin măsurarea
conductanţei stomatelor frunzelor.
Determinările au fost realizate, la două soiuri Golden spur și Idared altoite pe
M.9.Temperatura frunzelor pomilor a fost măsurată cu două psihrometre electronice
cu termometru în infraroşu (Mannix EM8857PI și Extech RK401), precum și cu
camera de termografie FLIR i3. Aparatele, în momentul determinărilor au fost
orientate astfel încât soarele să fie în spatele operatorului iar direcția de măsurare să
fie cât mai aproape de direcția sub care cad razele de soare pe zonele măsurate
(coroanele pomilor). S-au efectuat între repetiții câte 50 de citiri, între orele 09:0014:00,în zilele senine (fără nici un nor pe cer). Determinările psihrometrelor
electronice au fost preluate de un notebook prin programul HandHeld Version 2.0 de
la Extech. Pentru a se putea calcula CWSI, au fost determinate mai întâi linia bazală
inferioară (LBL) şi linia bazală superioară (UBL), după metodologia pusă la punct de
Idso et al., 1981 şi Jackson et al., 1981. Linia bazală inferioară a fost determinată pe
pomi bine aprovizionați cu apă, irigați cu norme mari de udare (peste 100 mm) pe
toată proiecția coroanei, timp de două zile înaintea efectuării înregistrărilor. Din
primele determinări s-au alcătuit figurile 91 și 92, care reprezintă liniile bazale
inferioare și superioare pentru cele două soiuri.
Se remarcă diferențele privind panta liniei bazale inferioare dintre cele două
soiuri. Aceasta este mai accentuată la soiul Idared, care transpiră mai intens la
deficite ale vaporilor de apă din atmosferă mari (4,5 -5,0), aparatul foliar al acestui soi
fiind mai rece cu peste 1°C față de cel al soiului Golden spur.
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Figura 91. Linia bazală infferioară șii superioa
ară necesa
are calculă
ării
indicelui de stres
s hidric all soiului de măr Gollden spur altoit pe M.9
M

Figura 92. Linia bazală infferioară șii superioa
ară necesa
are calculă
ării
indicelui de stres
s
hidric
c al soiulu
ui de măr Idared
I
alto
oit pe M.9
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Figura
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câmp) s-au putut înmulţi în masă în condiţii climatice favorabile care au favorizat
perioadele mai lungi de vegetaţie.
De asemenea, datorită creşterii temperaturii sau umidităţii, în ultimele decenii,
au crescut perioadele de maximă activitate pentru numeroşi dăunători si patogeni.
Ex. dăunători care sug seva (afide, acarieni, cicade) sau rod (melci, şoareci de
câmp), precum şi diverse ciuperci patogene (făinare, rapăn, ciuruiri) bacteriozele
infectează plantele mai frecvent şi pentru perioade mai lungi.
S-a estimat ca, încălzirea climei cu 3-6 °C poate conduce la deplasarea
graniţei de răspândire a unor dăunători în Europa cu peste 1000 km spre nord şi la
apariţia unei generaţii suplimentare pe parcursul unui an agricol.
Un alt factor care influenţează răspândirea bolilor şi dăunătorilor îl constituie
deplasarea rapidă a maselor mari de aer.
Schimbările privind concentraţia CO2 din atmosferă, temperatura aerului şi
disponibilitatea apei şi a substanţelor minerale vor influenţa şi creşterea buruienilor,
perturbând echilibrul dintre buruieni şi plantele de cultură.
Majoritatea plantelor de cultură sunt fotosintetic de tip C3, în timp ce
majoritatea buruienilor aparţin grupei C4. Studiile experimentale au demonstrat că o
creştere a concentraţiei de dioxid de carbon favorizează dezvoltarea plantelor tip C3
în dauna plantelor tip C4.
Valorile ridicate ale concentraţiei de CO2 modifică de exemplu conţinutul de
azot din ţesuturile plantelor, fapt ce poate conduce la un atac mai puternic al
insectelor dăunătoare şi al bolilor.
Răspândirea spaţială a bolilor şi dăunătorilor în viitor va depinde totuşi esenţial
de reacţia greu de anticipat a plantelor de cultură la noile condiţii de mediu, dar şi de
adaptarea practicilor agricole.
Posibilităţile cultivatorului de a se apăra de urmările modificării climei
Chiar dacă modificarea climei se produce lent, fermierul trebuie să reacţioneze
din timp la efectele fitopatologice ale acestor modificări. Pentru a contracara
consecinţele modificării climei asupra culturilor, sunt necesare următoarele măsuri
privind:
1. Protejarea apei din sol şi utilizarea ei cât mai eficientă
- creşterea capacităţii de absorbţie şi de acumulare a apei (asigurarea
continuităţii porilor solului, evitarea eroziunii sau tasării solului, optimizarea
conţinutului de humus, conservarea stabilităţii structurale)
- întreruperea capilarităţii la suprafaţa solului (întreţinerea culturii prin lucrări
mecanice care să păstreze structura solului, straturi vegetale de protecţie a
solului).
2. Micşorarea dependenţei de condiţiile climatice
a. diversificarea practicilor agricole - posibil de realizat în pomicultură mai
ales în cazul pepinierelor,
b. conservarea şi utilizarea umidităţii din timpul iernii; se vor prefera
sistemele de lucrări şi intervenţiile care menajează rezerva de
umiditate din sol,
c. se va urmări fertilizarea echilibrata, protejarea şi refacerii rezervei de
nutrienţi din sol şi a echilibrului dintre aceştia,
d. trebuie extinse în cultură soiurile rezistente la stresul termic boli şi
dăunători.
3. Măsuri de protecţie a plantelor care ajută la economisirea apei
- întreruperea ciclului biologic al agenţilor patogeni prin asolament, lucrări
mecanice ale solului. Lucrările mecanice ajută la protecţia resurselor de
apă din sol.
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4. Protecţia integrată a culturilor pomicole
- Reprezintă un complex de măsuri menite să asigure sănătatea culturilor şi recoltelor
chiar în condiţiile schimbărilor climatice. Aceasta se sprijină pe:
A. Prognoza dinamicii populaţiilor de organisme dăunătoare, avertizarea
pregătirea şi efectuarea tratamentelor fitosanitare
1. Plantele gazdă pentru boli şi dăunători trebuie eliminate dacă sunt sever atacate;
altele trebuie păstrate ca gazde şi refugiu pentru speciile benefice şi pentru
păstrarea biodiversitătii şi a calităţii mediului.
2. Speciile dăunătoare (boli, dăunători, buruieni, vertebrate) trebuie monitorizate cu
regularitate, pentru a stabili rapid gradul de dăunare. Se vor utiliza, evaluări
vizuale, capcane cu feromoni, modele de calcul, mijloace de supraveghere fotovideo, etc.
3. Informaţiile obţinute din monitorizare, eşantionare, stabilirea gradului de dăunare
şi a pragului de dăunare pentru fiecare parcelă, etc. trebuie stocate, pentru a servi
ulterior ca suport decizional.
4. Aplicarea tratamentelor fitosanitare trebuie efectuată luând în considerare rezerva
biologică a agenţilor de dăunare, daunele anterioare în plantaţii, modelele
dinamice ale populaţiilor acestora, pragurile economice de dăunare, condiţiilor
meteo, şi celelalte lucrări de întreţinere aplicate culturilor.
5. La aplicarea tratamentelor fitosanitare se înregistrează: data, produsele folosite,
formularea, doza sau concentraţia omologate, volumul de soluţie, organismele
ţintă, condiţiile meteo, operatorul, aparatul sau maşina de stropit folosite,
elemente de identificare (ferma, trupul, parcela, eventual rândurile, volumul
rândurilor sau suprafaţa foliară), suprafaţa tratată, intervalele dintre tratamente,
numărul de zile de la ultimul tratament la recoltare.
6. La aplicarea tratamentelor fitosanitare se vor aplica numai produse omologate,
acceptate în România şi UE. Se calculează şi se înregistrează volumul rândurilor
de pomi (VRP, m3) sau suprafaţa peretelui vegetal (SPV, m2/ha), cel puţin de 2-3
ori pe sezonul de vegetaţie.
SPV =[(H x 2 x 10000)/D] unde,
SPV=suprafaţa peretelui vegetal, (m2/ha);
H=înălţimea peretelui vegetal, (m);
D=distanţa între rândurile de pomi, (m).
7. La alegerea produselor fitosanitare similare ca eficacitate se va ţine seama de
mai multe criterii precum: compatibilitatea produselor, să fie cele mai puţin toxice
pentru oameni animale, flora, fauna şi mediul înconjurător să fie selective, să
protejeze inamicii naturali ai agenţilor de dăunare, să aibă cea mai scurtă
persistenţă în mediu (să fie uşor biodegradabile) şi să aibă un cost rezonabil.
8. Aplicarea produselor fitosanitare trebuie efectuată în concordanţa cu programele
de protecţie integrată a culturilor, alternând substanţele active şi grupele chimice,
astfel încât să se prevină formarea de tulpini şi populaţii rezistente de patogeni şi
dăunători.
9. Prin alternarea programelor de fitoprotecţie de la un an la altul se realizează şi
protejarea entomofaunei utile şi a antagoniştilor, combaterea integrată a bolilor,
dăunătorilor şi buruienilor.
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B. Întreţinerea covorului vegetal şi combaterea buruienilor
1. Combaterea buruienilor, perturbă favorabilitatea ecosistemului pentru boli şi
dăunători şi măreşte activitatea biologică a solului.
2. Covorul vegetal din plantaţii trebuie întreţinut astfel încât să se prevină
eroziunea solului, levigarea nutrienţilor în apa freatică sau de suprafaţa, şi să
conducă la reducerea cantităţilor de erbicide utilizate.
3. În livezi, intervalele dintre rândurile de pomi se întreţin prin înierbare şi cosirea
repetată a ierbii şi a buruienilor.
4. Pentru combaterea buruienilor, mai a dicotiledonatelor, gazde secundare ale
agenţilor de dăunare se vor utiliza erbicide selective care vor fi aplicate de-a
lungul rândurilor de pomi.
5. Pentru combaterea buruienilor de-a lungul rândurilor de pomi, erbicidele se
aplică pe echivalentul a <1/3 din suprafaţă sau <1/4 din suprafaţa în plantaţiile
irigate prin metode moderne.
6. Alegerea erbicidelor se face pe baza criteriilor de alegere a produselor
fitosanitare dar înainte de aplicarea acestora trebuie efectuate şi evaluarea
gradului de îmburuienare, eventual cartarea buruienilor.
7. Erbicidele, mai ales cele post-emergente se aplică atunci când buruienile au o
înălţime de 15-20 cm, iar gradul de acoperire al terenului şi suprafaţa foliară a
lor permit absorbţia şi translocarea rapidă în plantele ţintă.
8. Doza optimă de erbicid se stabileşte mai ales în funcţie de specia pomicolă,
spectrul de buruieni prezent în plantaţie, conţinutul solului în humus şi argilă,
etc.
9. Foarte important! Datele privind cartarea buruienilor, identitatea speciilor,
speciile dificil de combătut, precum produsele sau intervenţiile alese pentru
combaterea buruienilor se înregistrează detaliat, servind şi ca suport
decizional.
C. Monitorizarea insectelor şi acarienilor dăunători
1. Determinarea comportării materialului biologic la atacul principalilor dăunători
şi al fenofazelor critice pentru aplicarea de tratamente orientate pe factori de
risc.
2. Monitorizarea insectelor şi acarienilor dăunători trebuie monitorizate cu
regularitate, pentru a stabili rapid pragul economic de dăunare - PED (de ex.
Tabelul 1), şi a scurta timpul dintre momentul atingerii acestuia şi aplicarea
tratamentelor menite să reducă gradul de dăunare (GD%).
3. Utilizarea capcanelor cu feromoni (de ex. Tabelul 4), a modelelor de prognoza
bazate pe dezvoltarea fenologică sau pe ciclul ontologic al dăunătorilor (de ex.
Tabelul 3 sau Fig. 1), oferă instrumente decizionale pentru combaterea
dăunătorilor cheie din livezi: viermii fructelor, insecte defoliatoare, insecte
minatoare, specii polifage, acarieni etc.
4. În cazul insectelor dăunătoare, modelele sau tabelele de calcul anticipează
parcurgerea stadiilor de dezvoltare pe baza numărului de zile-grad (ZGrd⁰C)
calculate potrivit formulei:
Z*Grd(⁰C)=[(Tmax-tmin)/2]-p.min, unde,
Z*Grd=numărul de zile-grad;
Tmax = temperatura maximă zilnică (⁰C);
tmin= temperatura minimă zilnică (⁰C);
p.min= pragul minim de dezvoltare (⁰C)
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5. Utilizarea feromonilor de confuzie şi a insectelor benefice reprezintă mijloace
de reducere a pagubelor produse de insecte dăunătoare, dar utilizarea
acestor mijloace biotehnice nu elimină în totalitate necesitatea tratamentelor
fitosanitare.
6. Foarte important! Colectarea sistematică pe parcele a fructelor atacate,
permite stabilirea diferenţelor privind nivelul daunelor, perfecţionarea
modelelor de monitorizare şi optimizarea programelor de combatere integrată.
D. Monitorizarea agenţilor patogeni
1. Determinarea comportării materialului biologic la atacul principalilor patogeni şi
al fenofazelor critice pentru aplicarea de tratamente orientate pe factori de
risc.
2. Monitorizarea agenţilor patogeni se realizează folosind modele de prognoză
bazate pe dezvoltarea fenologică a pomilor, pe ciclul ontologic al patogenilor şi
pe evoluţia condiţiilor meteo.
3. Utilizarea modelelor de monitorizare şi prognoză reprezintă instrumente
decizionale pentru combaterea unor maladii păgubitoare precum rapănul
(Tabelele 5 şi 6, Fig. 2-6), făinarea şi focul bacterian (Fig. 7-11) la speciile
pomicole seminţoase a moniliozelor la speciile sâmburoase, antracnozei la
cireş (Fig. 12-17) sau a putregaiurilor la arbuştii fructiferi, etc. (Tabelele 5 şi 6,
Fig. 2-17).
4. Lucrările solului, aplicate la timp şi în bune condiţii contribuie la reducerea
semnificativă a rezervei de patogeni.
5. Tăierile şi dirijarea lăstarilor contribuie la eliminarea cancerelor de pe ramuri,
formarea unor coroane echilibrate, prin care să circule aerul şi care să se
usuce rapid după precipitaţii, reducând frecvenţa şi intensitatea atacului
patogenilor.
6. Împreună cu tratamentele specifice, sondajele periodice în livada urmate de
tăierea şi arderea lăstarilor sau pomilor infectaţi reprezintă un mijloc practic de
combatere a bacteriozelor.
7. Pentru protejarea insectelor benefice, tratamentele cu fungicide pe bază de
mancozeb sau pe bază de sulf se aplică mai ales înainte de înflorit.
8. Foarte important! Colectarea sistematică pe parcele a fructelor atacate,
permite stabilirea diferenţelor în ceea ce priveşte nivelului daunelor
perfecţionarea metodelor de prognoză şi optimizarea programelor de
combatere integrată.
E. Siguranţa aplicării tratamentelor fitosanitare şi creşterea eficienţei acestora
1. La depozitarea aplicarea produselor fitosanitare se poartă obligatoriu
echipament de protecţie.
2. Înainte de aplicarea produselor sanitare se citesc şi instrucţiunile şi
recomandările înscrise pe ambalaj.
3. Se aleg maşinile şi aparatele de stropit care să asigure dirijarea optimă a
soluţiei de stropit către coroane sau peretele vegetal şi acoperirea cât mai
uniformă a culturii.
4. La depozitarea aplicarea produselor fitosanitare se respectă intervalul dintre
tratamente şi intervalul de la ultim aplicare până la recoltare.
5. Se vor alege acele duze care generează picături de dimensiuni optime, pentru
a evita atât scurgerea de aparatul foliar cât şi deriva datorată pulverizării
excesive a soluţiei de stropit.
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6. În apropierea cursurilor de apă, a culturilor învecinate, a proprietăţilor sau
zonelor rezidenţiale trebuie păstrate şi întreţinute şi perdelele de protecţie sau
zonele tampon.
7. Pentru creşterea eficacităţii, tratamentele fitosanitare se efectuează numai
când viteza vântului, temperatura şi umiditatea atmosferică sunt adecvate.
8. Tratamentele se sistează dacă viteza vântului depăşeşte 10-11 km / h iar
temperatura depăşeşte 25-28 ⁰C. Dacă după aplicarea unui tratament
fitosanitar, în interval de 8-12 ore cad precipitaţii semnificative, tratamentul se
repetă.
9. Pentru creşterea calităţii tratamentelor fitosanitare, maşinile şi aparatele de
stropit se reglează şi se calibrează cel puţin de 2 ori pe sezonul de vegetaţie.
10. Datele obţinute se înregistrează detaliat, pentru fiecare maşină sau aparat de
stropit (debitul duzelor, presiunea de lucru, viteza de deplasare, doza şi
volumul de soluţie aplicat).
11. Maşinile şi aparatele de stropit se curăţă după fiecare aplicare.
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Tabelul 35
Pragurile economice de dăunare la unii dăunători din pomicultură
Mărimea
Model de prognoză /
Insecta /acarianul
PED
Genuri de insecte benefice
probei
Zile*Grad
Acarieni
200 frunze 5 ouă / cm2 scoarţă
Tiphlodromus, Phytoseiulus
pragul inferior 10 ⁰ C,
0,5-1,0 / frunză,
2,5/frunză_Iunie,
5,0/frunză_Iulie,
<7,5/frunză_August
Afidul verde al mărului
20 lăstari
4 ouă / cm2 scoarţă
control în livadă
Coccinella, Chrysopa, Syrphus,
(Aphis pomi)
/pom
4 frunze infestate /lăstar
Aphydoletes
Afidul cenuşiu al mărului 100 pomi
10% infestare
control în livadă
Coccinella, Chrysopa, Syrphus
200
inflorescenţ
e
Afidul verde al piersicului 20 lăstari
1 colonie / pom
Coccinella, Chrysopa, Syrphus
pragul inferior 3,9 ⁰ C
(Mysuspersicae)
/pom
100 lăstari
20 lăstari
Afidul negru al cireşului
5% infestare
control în livadă
Coccinella, Chrysopa, Syrphus,
(Mysuscerasi)
/pom
Aphantheles
100 lăstari
Purecele melifer al părului 20 lăstari
25 adulţi hibernanţi
Coccinella
pragul inferior 5 ⁰ C
(Psyllaspp)
/pom
0,5-1,0 nimfe / frunză
100 lăstari
100 pomi, 10% infestare
Păduchele lânos
control în livadă
Aphelinusmali
(Eriosomalanigerum)
100 lăstari
Păduchele din San José
100 lăstari 1-2 larve / capcană
Chilocorus, Exochomus,
pragul inferior 10 ⁰ C,
0,5 larve / m liniar lăstar 148,9 ⁰ C după biofix,
Prospatella,
260 ⁰ C pentru G1,
788,3 ⁰C pentru G2
Ploşnita căpşunilor
2,5 adulţi / capcană
14-16 ⁰C apariţia
(Lygusspp.)
embrionilor
Musca cireşelor
2500 fructe 1 adult / capcană
nematozi entomopatogeni
pragul inferior 10 ⁰ C,
(Rhagoletiscerasi)
cu larve
148,4-247,1 ⁰ C apariţia
adulţilor
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pragul inferior 10 ⁰ C,
37,8 ⁰ C după 1 Martie
162 ⁰ C apariţia G1
725 ⁰ C apariţia G2
Minatoarea marmorată
200 frunze 200 adulţi / capcană,
pragul inferior 6,1 ⁰ C,
(Phyllonorycterblancardella) 100
1 mină /frunză pentruG1, 410 ⁰ C pentru G1
inflorescenţ 2 mine /frunză pentru G2
e
500 fructe 1-3% pontă
Viermele prunelor
pragul inferior 10 ⁰ C,
(Cydiafunebrana)
400 ⁰ C pentru G1
Molia vărgată a piersicului 20 lăstari
3 adulţi /capcană
pragul inferior 7,2 ⁰C,
(Anarsialineatella)
/pom
176,7-190,6 ⁰C gen. 1,
787,8-815,6 ⁰C gen 2
Molia orientală a fructelor 100 fructe
3 adulţi /capcană
pragul inferior 7,2 ⁰C,
0,5% infestare
...C pentru G1
Viermele merelor
(Cydiapomonella)

200 fructe 4 adulţi / capcană
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Orius, Trichograma,
Bacillusthuringiensis,
granulovirus
Orius, Aphantheles,Holcotorax

Carabidae, Aphantheles,
Trichograma
Aphantheles, Trichograma

Tabelul 36
Numărul de zile-grad calculate pentru pragul minim de dezvoltare al unor dăunători din pomicultură

Păduchele din San José
(Quadraspidiotusperniciosus)

ou
larva
pupa
adult
ou
larva
adult
ou
nimfa
ou
nimfa
nimfa
pre-emergent
adult

Viermele merelor
(Cydiapomonella)

larva
larva
adult
larva
pre-emergent
adult

Pragul minim
(⁰C)
montarea capcanelor
10
apariţia adulţilor; biofix
10
10
depunerea ouălor
10
apariţia larvelor
10
apariţia pupelor
10
maximul de zbor G1
10
depunerea ouălor
10
apariţia larvelor G2
10
maximul de zbor G2
10
începutul eclozării ouălor
10,6
eclozarea ouălor pe timpul verii
10,6
începutul eclozării ouălor
6,8
apariţia nimfelor
6,8
creşterea populaţiilor de nimfe
6,8
montarea capcanelor
10
apariţia adulţilor; biofix
10
10
începutul eclozării larvelor
10
migrarea larvelor
10
maximul zborului adulţilor G2
10
apariţia larvelor G2
10
montarea capcanelor
apariţia adulţilor; biofix

larva
adult
larva
larva
ou
larva
larva
adult

începutul eclozării ouălor
maximul de zbor G1
maximul apariţiei larvelor G1
sfârşitul apariţiei larvelor G1
depunerea ouălor G2
apariţia larvelor G2
maximul apariţiei larvelor G2
maximul de zbor G2

Insecta /acarianul
Viermele prunelor
(Cydiafunebrana)

Acarianul roşu comun
(Tetranychusurticae)
Afidul mărului
(Aphis pomi)

Stadiul de
dezvoltare
pre-emergent
adult

Evenimentul / Activitatea
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10
10
10
10
10
10
10
10

Zile-Grad
*C
37,8-65,6
280
post-biofix
75
175
160
410
420
475
810-900
37,8-75,6
217,8-300

Fefofaza / Perioada critică
buton alb
răsfirarea inflorescențelor

fructe legate
fructe cat o aluna
mijlocul lunii Iulie
începutul lunii august

urechiuşă
146,3
căderea petalelor
231,3
mai-iunie
48,9-65,6
80,6-161,1
post-biofix
148,9-211,7 ȋnceputul lunii Iunie
315,6-371,1 mijlocul lunii Iunie
774,5-968,9
1046,7-1151 prima treime a lunii August
37,8-65,6
79,4-143,3 buton roz
post-biofix
104,4-121,1 fructe legate
162,8-305,0 fructe legate
171,1-337,8 fructe cat o aluna
493,3
537,8-565,5
593,3
715-937,8
725-1080,5

Insecta /acarianul

Minatoarea marmorată
(Phyllonorycterblancardella)

Musca cireşelor
(Rhagoletiscerasi)

Purecele melifer
(Psyllaspp.)

Afidul piersicului
(Mysuspersicae)
Molia vărgată a piersicului
(Anasialineatella)

Molia orientală a fructelor
(Grapholita molesta)
Plosniţa căpşunului
(Lygusspp.)

Pragul minim Zile-Grad
Fefofaza / Perioada critică
(⁰C)
*C
10
1148,9
10
1182,2
6,7
primăvara devreme
6,7
buton floral
6,7
înflorit
6,7
365
prima jumătate a lunii Mai
6,7
422-487,2 prima jumătate a lunii Mai-vara
6,7
693
10
398,9-426,7
10
482,2-510
10
apariţia luciului fructelor
10
571,1
10
1676,1
5
0-9,4
răsfirarea inflorescenţelor
5
0-22,2
ȋnceputulȋnfloritului
5
15,6-74,44 ȋnceputulȋnfloritului
5
155,6
sfârşitul ȋnfloritului
5
306,7-398,9
3,9
137,2
buton floral-înflorire

Stadiul de
dezvoltare
larva
larva
adult
ou
ou
larva
adult
adult
pre-emergent
adult
adult
adult
adult
adult
ou
larva
larva
adult
nimfa

sfârşitul apariţiei larvelor G2
apariţia larvelor G3
apariţia adulţilor
începutul depunerii ouălor
maximul depunerii ouălor
apariţia primelor mine; atac
maximul de zbor G1-G2
maximul de zbor G3-G4
montarea capcanelor
apariţia adulţilor; biofix
apariţia luciului fructelor
apariţia adulţilor 3%
ultimul adult capturat
adulţi activi G1
depunerea ouălor
eclozarea ouălor
larva stadiul 1
adulţi activi G2
apariţia nimfelor

pre-emergent
adult

montarea capcanelor
apariţia adulţilor; biofix

larva
adult
larva
adult
larva

începutul eclozării ouălor 5-25%
maximul de zbor G1
maximul apariţiei larvelor G1
maximul de zbor G2
maximul apariţiei larvelor G2

10
10
10
10
10
10
10
10

adult

maximul de zbor G2

7,2

148,9-165,6
204,5-232,2
post-biofix
148,9-204,5
482,2-582,2
648,9-737,8
960
1171,11282,2
426,7-482,2

ou
nimfa
adult

depunerea ouălor
eclozarea ouălor
apariţia adulţilor

12,2
12,2
12,2

122,2-148,9
188,3
328,33

Evenimentul / Activitatea
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buton roz
ȋnceputul creşterii lăstarilor
creşterea activă a lăstarilor
creşterea activă a fructelor

Tabelul 37
Monitorizarea unor dăunători din pomicultură cu ajutorul capcanelor cu feromoni
Nr

Dăunătorul

1.

Viermele merelor Cydiapomonella
Minatoarea marmorată Phyllonoricterblancardella
Minatoarea circulară Leucopterascitella
Molia verde a mugurilor Hedianubiferana
Molia roşie a mugurilor Spilonotaocellana
Molia mugurilor şi fructelor Archipspodana
Molia pieliţei fructelor Adoxophyesreticulana
Molia scoarţei pomilor Enarmonia formosana
Sfredelitorul lăstarilor Synantedonmyopaeformis
Viermele prunelor Cydiafunebrana
Molia vărgată a piersicului Anarsialineatella
Viermele orientală a fructelor Grapholita molesta
Viermele cireşelor Rhagoletiscerasi
Sfredelitorul tulpinilor Synantedontypuliformis
Molia fructelor uscate Plodiainterpunctella
Omida (tortrixul) stejarului Tortrixviridana

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.

Tipul
capcanei
ATRAPOM

Producător

Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujNapoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRABLANC
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRASCIT
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRANUB
Napoca
ATRACELLAN Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujNapoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRAPOD
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRARET
Napoca
ATRAENAFORM Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujNapoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRAMYOP
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRAFUN
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRALIN
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRAMOL
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRACERAS
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRATYP
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRADEP
Napoca
Institutul de Chimie Raluca Ripan ClujATRAVIT
Napoca
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Specii atacate
măr, păr, gutui
măr, păr
măr
măr, păr (piersic, prun)
măr, prun, cireş (gutui,
păr)
măr, păr, prun, cais
măr, păr (piersic, prun)
piersic, cais, migdal,
cireş, prun, (măr, păr)
măr
prun, (cais, piersic)
piersic, cais, prun
piersic, cais (prun)
cireş, vişin
coacăz
fructe şi legume uscate,
dulciuri, făină, cereale
stejar, (carpen, ulm,
mesteacăn), pomi
fructiferi

Tabelul 38
Modele de prognoză pentru unii dintre agenţii patogeni din pomicultură
Patogenul
Rapănul mărului
(Venturiainaequalis)
Făinarea mărului
(Podosphaeraleucotri
cha)
Focul bacterian
(Erwiniaamylovora)
Putregaiul coletului
(Phytphthoracactorum
)
Monilioza
(Monilia fructigena)
Cancerul ramurilor
(Nectriagaligena)
Bacterioza
sâmburoaselor
(Pseudomonasmorspr
unorum)
Ciuruirea
sâmburoaselor
(Stigminacarpophilla)
Antracnoza cireşului
(Coccomyceshiemalis
)
Monilioza
(Monilia laxa)

Mărimea
probei
400 frunze,
100-200 fructe
200 frunze, 20
lăstari/pom,
100 lăstari,
100-200 fructe
100-200 lăstari
sau
inflorescenţe
100-200 fructe
100 pomi
100-200 fructe
-

PED
6 frunze cu
rapăn/
100 lastari
5% infecţie

primele
simptome
primele
simptome
2-5%
infecţie
primele
simptome

Modele de prognoză
2-3 pete, 6h um la 16,1-23,9 ⁰C sau
12h la 8,9 ⁰C (programe de
avertizare: Mills, Specware, RIMPro
ş.a.)
primele infecţii la 10-18,3 ⁰C şi 70%
umiditate,
germinare optimă la 19-22⁰C,
(programe de avertizare: Specware),
18,3 ⁰C si 65% umiditate,
23,9 ⁰C, leziuni evidente in 4-5 zile,
(programe de avertizare Cougar,
Maryblight),
pragul minim 10-13,3 ⁰C,
dezvoltare bolii la 15-25 ⁰C
germinare optimă la 15 ⁰C
primele infecţii la 14-16 ⁰C,
dezvoltare optimă la 24 ⁰C, perioada
de umectare, min. 6h
primele infecţii la 12⁰C,
dezvoltare optimă la 23,9 C şi
precipitaţii excesive

Fenofaza / Perioada critică
permanent

desmugurit, buton roz,înflorit,
creşterea activă a lăstarilor
perioada înfloritului,
creşterea activă a lăstarilor, pe
parcursul verii (chiar până toamna
în Octombrie)
primăverile şi verile umede şi reci
legarea fructelor, apariţia culorii
specifice şi intrarea în pârgă
repausul vegetativ şi primăvara
devreme şi toamna

100-200 lăstari
sau
inflorescenţe
100-200 fructe
200 frunze,
100 fructe

primele
simptome
5% infecţie

2,0 ⁰C-24,0 ⁰C,
12⁰C, minim 4 h de umectare

începutul scuturării petalelor,
creşterea fructelor

200 frunze,
100 fructe

2-5% infecţie

100-200 fructe

2-5%
infecţie

15,6-20,0 ⁰C, precipitaţii abundente,
leziuni vizibile in 5-15 zile
(programe de avertizare: Specware),
germinare optimă la 15-20⁰C

perioada înfloritului,
creşterea activă a lăstarilor, vara
(chiar până toamna în Octombrie)
începutul scuturării petalelor,
legarea fructelor, intrarea în
pârgă
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perioada înfloritului,
creşterea activă a lăstarilor, vara

Patogenul
Băsicarea piersicului
(Taphrinadeformans)

Mărimea
probei
200 frunze

PED

Modele de prognoză

primele
simptome

7⁰C-15,5-21,1 ⁰C, precipitaţii
abundente

Fenofaza / Perioada critică
dezmugurit, perioada înfloritului,
creşterea activă a lăstarilor,
creştere fructelor
apariţia primelor frunze, apariţia
inflorescenţelor, înflorirea deplină

Putregaiul coletului
(Phytophthorafragaria
e)
Putregaiul cenuşiu
(Botrytiscinerea)

100-200
inflorescenţe
100-200 fructe
100-200
inflorescenţe
100-200 fructe

primele
simptome

dezvoltarea bolii 15-28 ⁰C, precipitaţii
abundente

primele
simptome

dezvoltarea bolii 5-25 ⁰C, precipitaţii
abundente
dezvoltarea optimă 18-25 ⁰C,
precipitaţii abundente

apariţia primelor frunze, buton alb,
înflorirea deplină, apariţia primelor
fructe

Pătarea purpurie
(Diplocarponearliana)

200 frunze,
100
inflorescenţe

5% infecţie

dezvoltarea bolii 15-25 ⁰C, 9-11 ore
de umectare a frunzelor, apariţia
leziunilor în 6 zile

apariţia primelor frunze, apariţia
inflorescenţelor, înflorirea deplină

Pătarea căpşunului
(Mycosphaerellafragar
iae)

200 frunze,
100
inflorescenţe

5% infecţie

dezvoltarea bolii 15-20 ⁰C, 12-96 ore
de umectare a frunzelor,

apariţia primelor frunze, apariţia
inflorescenţelor, înflorirea deplină
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Tabelul 39
Durata aproximativă de umectare a foliajului pomilor necesară
pentru apariţia infecţiilor primare cu rapăn la diferite temperaturi ale aerului şi
timpul necesar pentru apariţia leziunilor
Durata aproximativă de umectare a foliajului pomilor
Temperatura
Gradul de Infecţie
Apariţia
medie
Uşor
Mediu
Sever
leziunilor
zilnică *C
(ore)
(ore)
(ore)
(zile)
0,5
48
72
96
control
2,2
48
72
96
control
3,3
37
50
64
control
3,8
33
45
60
control
5,0
26
37
53
control
5,6
23
33
50
17
6,1
21
30
47
17
6,7
19
28
43
17
7,2
17
26
40
17
8,3
15
23
35
17
8,9
15
20
30
17
9,5
14,5
20
30
17
10,0
14
19
29
16
10,6
13
18
27
16
11,7
12
17
25
15
14,4
10
14
21
12
15,0
10
13
21
12
15,1
9,5
13
20
11
17,2
9
12
18
9
23,9
9
12
18
9
25,6
13
17
26
control
În cazul infecţiilor secundare dacă leziunile sunt deja prezente şi
sporulează, perioadele de umectare necesare pentru producerea
infecţiilor secundare sunt mai mici cu 3 ore decât acelea necesare
producerii infecţiilor primare. Numărul de zile necesare pentru
apariţia leziunilor a fost declanşat. Nu mai este necesară
umectarea suplimentară. Atunci când condiţiile nu sunt favorabile
dezvoltării leziunilor (perioade lungi cu temperaturi mai mari de
26,7°C sau vreme foarte uscată), perioada de infecție se
prelungeşte cu câteva zile.
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Frecventa atacului F%
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6,8
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26,4

Figura 94. Frecvenţa atacului acarianului roşu comun Tetranychusurticae
în funcţie de gradul de infestare al foliajului cu forme mobile
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Figura 95. Corelaţia dintre temperatura şi durata de umectare a foliajului
la apariţia infecţiilor cu rapăn Venturiainaequalis
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F
Figura
96. Riscul inffecţiilor cu
u rapăn, IC
CDP Piteşti 2007

F
Figura
97. Riscul inffecţiilor cu
u rapăn, IC
CDP Piteşti 2008

F
Figura
98. Riscul inffecţiilor cu
u rapăn, IC
CDP Piteşti 2010
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F
Figura
99. Riscul inffecţiilor cu
u rapăn, IC
CDP Piteşti 2014

Figurra 100. Ris
scul infecţţiilor cu fo
oc bacteria
an ICDP P
Piteşti 2007

Fig.. 101. Risc
cul infecţiiilor cu foc
c bacterian
n ICDP Pitteşti 2009
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Figurra 102. Ris
scul infecţţiilor cu fo
oc bacteria
an ICDP P
Piteşti 2010

Figurra 103. Ris
scul infecţţiilor cu fo
oc bacteria
an ICDP P
Piteşti 2011

Figurra 104. Ris
scul infecţţiilor cu fo
oc bacteria
an ICDP P
Piteşti 2014
4
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Figura 10
05. Riscull infecţiilor cu antra
acnoza la cireş,
c
ICDP Piteşti, 2007

Fiigura 106. Riscul inffecţiilor cu antracnoza la cire
eş, ICDP P
Piteşti, 200
08-2009

Figura 10
07. Riscull infecţiilor cu antra
acnoza la cireş,
c
ICDP Piteşti, 2010
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Figura 10
08. Riscull infecţiilor cu antra
acnoza la cireş,
c
ICDP Piteşti, 2011

Figura 10
09. Riscull infecţiilor cu antra
acnoza la cireş,
c
ICDP Piteşti, 2012

Figura 11
10. Riscull infecţiilor cu antra
acnoza la cireş,
c
ICDP Piteşti, 2014
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CAP. 5. CONCLUZII PRIVIND MĂSURILE TEHNOLOGICE ŞI
MODELELE DE LIMITARE A EFECTELOR NEGATIVE ALE
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN POMICULTURĂ
Schimbările climatice globale manifestate în ultimii ani, afectează în bună
măsură culturile agricole anuale dar şi speciile pomicole, în special prin frecvenţa
crescută a îngheţurilor târzii din primăvară, înflorirea timpurie a pomilor, cu risc de
îngheţ al organelor florale şi polenizare defectuoasă a florilor, creşterea insolaţiei şi
a frecvenţei arşiţelor în lunile iulie şi august, urmată de furtuni şi căderi frecvente de
grindină, sporirea frecvenţei anilor secetoşi.
Se prezintă în această lucrare informații de ultimă oră și cercetări proprii
privind impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii fenologice, creşterii, rodirii
pomilor şi biocenozei asociate pe plan internaţional şi în România, precum și metode
de refacere a pomilor afectați de îngheț și modele feno-climatice de limitare a
efectului negativ al înghețurilor timpurii de toamnă şi târzii de primăvară. Dintre
măsurile şi modele specifice agriculturii de precizie, pentru limitarea efectului negativ
al schimbărilor climatice pe perioada de vegetație se prezintă în lucrare: sisteme de
cultură a pomilor adaptate schimbărilor climatice (soiuri, portaltoi, distanţe de
plantare, forme de coroană) şi eficienţa lor economică, modele de optimizare a
distanţelor de plantare, măsuri de normare a producţiei de fructe și de stabilire a
momentului de recoltare, precum și metodologii de diagnosticare timpurie şi
monitorizare a stresului climatic și pedologic cu ajutorul sistemelor de fitomonitorizare (PM11), precum și de dirijare a aplicării udărilor pe baza indicelui de
stres hidric (CWSI). În final se abordează și măsuri importante de limitare a efectelor
negative ale atacului bolilor și dăunătorilor în pomicultură. Dintre cele mai importante
concluzii amintim:
În ultimul secol, Europa s-a încălzit cu aproape un grad, mai repede decât
media generală înregistrată la nivel global. Există dovezi certe că aproape toate
procesele naturale, biologice şi fizice reacţionează la schimbările de climă, în Europa
şi în lume. Mai mult de jumătate din speciile de plante ale Europei ar putea fi
ameninţate cu dispariţia până în anul 2080. Se aşteaptă ca schimbarea de climă să
reducă accesul la apa potabilă, cu un risc crescut de dispariţie a ecosistemelor şi
pierdere a biodiversităţii, iar numărul dăunătorilor să crească. În acest context
adaptarea ar putea reduce costurile şi ar reprezenta cea mai potrivită soluţie, prin
faptul că ar putea aduce beneficii economice clare, anticipând pericolele potenţiale
şi diminuând efectele negative asupra ecosistemelor şi sănătăţii umane. Va fi
necesară adaptarea sau adoptarea unor noi tehnici de irigare, în scopul reducerii
volumului irigaţiilor, prin optimizarea debitului preluat din apa freatică şi a unor
strategii de modernizare a utilizării şi gestionării apei în sensul raţionalizării
consumului de apă precum şi revizuirea sortimentului şi a tehnicilor de cultivare.
În România, în perioada 1982-2011, ritmul de creştere al temperaturilor
minime și maxime ale aerului a fost aproape egal: 0,41°C într-un deceniu pentru
temperaturile medii ale minimelor şi 0,49°C pentru mediile maximelor.Nivelul de
semnificaţie al tendinţelor lunare liniare de creştere pe 10 ani a temperaturilor
maxime şi minime a fost scăzut pentru perioada de iarnă, primăvară şi toamnă
(incertă). Acesta a fost însă, foarte ridicat (nivel de semnificație între 0,01 şi 0,001)
pentru lunile de vară, iunie, iulie şi august. Din punct de vedere pluviometric, s-a
evidenţiat o tendinţă generală de scădere a cantităţilor anuale de precipitaţii pe
perioada 1901-2010, precum şi o intensificare a fenomenului de secetă îndeosebi
după anul 1961 în regiunile din sudul şi sud-estul ţării.
În ceea ce privește impactul schimbărilor climatice, cercetări anterioare au
arătat că impactul schimbărilor climatice asupra speciilor pomicole s-a făcut deja
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simţit. De exemplu, până la sfârşitul anilor 1990, înflorirea pomilor în Germania a
avansat cu câteva zile (Chmielewskiet al., 2004 şi 2005). Sezonul de vegetaţie din
Europa s-a prelungit cu 10 zile în 10 ani (ChmielewskiandRotzer, 2002). Datorită
înfloririi timpurii a pomilor, în unele regiuni ale Europei a crescut riscul apariţiei
pagubelor datorate îngheţurilor târzii (Anconelliet al., 2004; Sunleyet al., 2006;
LegaveandClauzel, 2006; Legaveet al., 2008; Chiţuet al., 2004 şi 2008; Guntaet al.,
2009), dar şi al dereglării proceselor de polenizare şi legare a fructelor (Zavalloniet
al., 2006).
În România riscul producerii accidentelor climatice la pornirea în vegetaţie a
pomilor prin acţiunea îngheţurilor târzii, a crescut la toate speciile pomicole şi în
cadrul fiecărei specii mai ales la soiurile cu înflorire timpurie. Cele mai critice
perioade sunt fie 21-25 martie, fie 21-25 aprilie. Anii în care desprimăvărarea se
produce mai timpuriu sunt mai frecvenţi în sudul şi estul ţării, respectiv la staţiile
agrometeorologice Turnu Măgurele, Călăraşi, Giurgiu, Buzău şi Râmnicu Sărat,
riscul afectării organelor de rod prin acţiunea îngheţurilor târzii de primăvară fiind
mai ridicată, comparativ cu plantaţiile din nord-vestul Munteniei, unde predomină
anii cu împrimăvărări târzii.
S-au descris pe larg pagubele produse plantațiilor pomicole de către
temperaturile scăzute: sufocarea, seceta fiziologică și deshidratarea, descălțarea,
degerarea, pagubele produse de înghețurile timpurii de toamnă și târzii de primăvară.
gerurile din timpul iernii, etc. S-au prezentat metodele de protecție a culturilor active
și pasive, împotriva înghețurilor radiative, convective și combinate, începând cu
temperaturile critice, alegerea amplasamentului, soiuri rezistente (înflorire târzie și
rezistență genetică), optimizarea datelor de semănat, păstrarea căldurii în soluri,
adăpostirea, vopsirea trunchiului pomilor, fertilizarea, tratarea cu substanțe chimice,
irigarea deasupra și sub coroana pomilor, încălzitoarele, ventilatoarele și rolul
prognozei). S-au prezentat și metode de refacere a pomilor afectați de gerurile din
iarna anului 2012, testate cu succes la piersic la Centrul de Cercetare pentru Cultura
Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.
După ce s-a analizat dinamica fenologică la pornirea în vegetație a mărului,
părului, prunului, cireșului și vișinului în ultimii 45 de ani la Mărăcineni și 30 ani la
Bistrița, remarcându-se umflarea și dezmugurirea mai timpurie a mugurilor de rod la
toate speciile cu aproximativ 10 zile, s-a aplicat metodologia descrisă în
BrevetulICDP Pitești nr. 127444, 2012. „Sistem si metodă de avertizare a efectelor
înghețurilor târzii în plantațiile pomicole prin simulare feno-climatică”, pentru
alcătuirea hărților cu probabilitățile de dăunare a organelor florale prin acțiunea
acestui foarte păgubitor și din ce în ce mai frecvent accident climatic. Astfel la măr
păr și prun în intervalul 1999-2009, s-a observat tendinţa de creştere a probabilităţii
de dăunare până la 8% la măr și prun și 11% la păr (aproximativ o dată la 10 ani
mugurii sunt afectați), într-o zonă largă din partea de sud a ţării (Bucureşti Băneasa,
Griviţa, Călăraşi), considerată până acum foarte favorabilă pentru cultura mărului,
părului și prunului. Acest fenomen se datorează în principal încălzirii accentuate a
lunilor februarie și martie care provoacă pornirea mai timpurie în vegetaţie a
mugurilor de rod şi expunerea lor la acţiunea îngheţurilor târzii de primăvară (în luna
martie temperaturile minime nu au manifestat tendința de creștere). La cireș și vișin
probabilitatea de dăunare în zona din sudul României, menționată anterior, a fost mai
mare cu 3 până la 5 procente (aproximativ o dată la 7 ani se vor înregistra pagube
mari la aceste specii, până la pierderea integrală a recoltei, datorită înghețurilor
târzii).
În cadrul măsurilor şi modelelor specifice agriculturii de precizie, pentru
limitarea efectului negativ al schimbărilor climatice pe perioada de vegetație, s-au
tratat pe larg sistemele de cultură a pomilor adaptate schimbărilor climatice (soiuri,
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portaltoi, distanţe de plantare, forme de coroană, etc.) şi eficienţa lor economică. S-a
amintit că schimbarea în sistemele de plantații din ultimii 50 de ani a fost dramatică.
Privind spre viitor, s-a stabilit că cel mai bun sistem actual de conducere a coroanelor
Spindle înalt, este foarte posibil să continue să fie cel mai bun sistem, cu unele mici
modificări antrenate de menținerea unor coroane foarte înguste prin tăiere
mecanizată,pentru a reduce costurile cu forța de muncă și pentru a îmbunătăți
calitatea fructelor. Este foarte probabil ca aceste garduri fructifere înguste să fie
tăiate și recoltate cu platforme asistate de recoltare. Ne așteptăm ca astfel de livezi
să aibă producții foarte mari (80 – 100 t/ha), cu o calitate ridicată și mare uniformitate
a fructelor. Se estimează că, astfel de livezi ale viitorului, vor fi întreținute cu un
număr semnificativ mai mic de ore de muncă manuală pe an și lucru foarte important,
se vor putea adapta cu ușurință oricăror modificări tehnologice impuse de scăderea
riscurilor determinate de schimbările climatice viitoare.
Rezultatele obținute de noi la specia măr, într-unul dintre cele mai favorabile
bazine pomicole din țară, Voinești Dâmbovița, dar și la speciile măr, prun, cireș și
cais în culturile de concurs de la Mărăcineni, au fost prezentate pe larg. Astfel, s-a
studiat comportarea unor soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli (13 soiuri, toate
altoite pe M9, aflate în anul 8 de la plantare), comparativ cu Ionathan cultivate în
sistem de mare densitate în Bazinul pomicol Dâmboviţa. S-a analizat pe perioada de
experimentare, creșterea vegetativă a pomilor (diametrul trunchiului pomilor,
înălțimea și grosimea gardului fructifer, volumul coroanei), fenologia organelor
generative, intensitatea înfloririi și procentul de legare al fructelor, data recoltării
fructelor și numărul zilelor de la înflorire la maturare, potențialul de producție și
frecvența accidentelor climatice, calitatea producției (repartizarea pe clase de
calitate, biomasa utilă, fermitatea), comportarea la atacul de rapăn și făinare,
încadrarea în conveerul varietal, randamentul şi perioada de exploatare a livezilor de
măr în diferite sisteme de cultură, precum și efectele economice şi de protejare a
mediului prin promovarea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli, elemente de
eficienţă economică a soiurilor de măr rezistente la boli, comparativ cu cele din
livezile cu sortiment sensibil. Studiul se finalizează cu recomandări pentru sectorul de
producție.
La Institutul de Cercetare – dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni
la măr, în două culturi de concurs, una cu soiuri sensibile și cealaltă cu soiuri
rezistente la rapăn, s-au analizat punctele tari și slabe ale celor două sisteme de
cultură și se fac recomandări producătorilor.
Deoarece componenta principală a noilor tehnologii, adaptate schimbărilor
climatice, provine din interacțiunea soi – portaltoi, am acordat o importanță deosebită
alegerii soiurilor dar mai ales a portaltoilor, mai ales autohtoni, pretabili pentru
abordarea unor sisteme de cultură moderne, de maximă eficiență economică, în
condițiile unui consum de forță de muncă manuală cât mai redus. S-au studiat la
ICDP Pitești, în trei culturi de concurs organizate la prun, cireș și cais cu soiuri și
portaltoi creați în institut sau proveniți din import, însușirile complexe ale celor doi
parteneri. La prun s-a testat influența a cinci soiuri (Stanley, Centenar, Carpatin, Tita
și Cacanska Rodna), altoite pe portaltoiul vegetativ cu vigoare redusă SainJoulien,
asupra însușirilor privind creșterea și fructificarea pomilor în primii cinci ani de la
plantare. La cireș s-au analizat cei doi portaltoi vegetativi, IP-C4 de vigoare mare și
IP-C7 de vigoare mai redusă creați la institut și soiurile Daria, Rubin, Severin, Stella,
Superb și Van.La cais s-au studiat comportarea soiului Valeria altoit pe 6 portaltoi
vegetativi de perspectivă creați la institut: Adaptabil, B 83/5, Baroc, CS 6,
Mirobolandwarf și Miroper, într-o plantație intensivă cu 1.300 de pomi la hectar,
irigată prin aspersiune, în primii 4 ani de la plantare. Portaltoiul Baroc a fost înscris la
ISTIS în vederea brevetării.
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La Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița s-au
desfășurat cercetări privind fundamentarea unor soluţii tehnologice practice de
limitare a efectului factorilor climatici nefavorabili care să fie la îndemâna fermierilor şi
producătorilor. Soluţia propusă a fost efectuarea unor lucrări speciale de
îmbunătăţire a regimului aerohidric al solului prin întreruperea capilarităţii la nivelul
suprafeței acestuia şi împiedicarea pierderii apei din sol respectiv menţinerea unei
benzi de sol curată de buruieni prin combatere mecanică a buruienilor sau prin
erbicidat.
De asemenea la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iași
au fost create patru soiuri de cireș cu însuşiri de adaptabilitate la schimbările
climatice manifestate în zona de influență a stațiunii: Alex 1, Anda 1, înscris pentru
brevetare în acest an, Margo 1 și Maria.
Pentru a da mai multă precizie și consistență științifică comparațiilor dintre
diferiții portaltoi, dar și soiuri în alte cazuri și pentru a stabili cu precizie distanțele
optime de plantare, am introdus la ICDP Pitești și SCDP Bistrița, în protocolul de
analiză programul Tree Analyser version 1.20b, care calculează parametrii
geometrici ai coroanei pomilor (înălțimea și diametrul, volumul coroanei, suprafața
foliară pe profile verticale cu intervalul de determinare stabilit de utilizator – până la 5
cm), pornind de la fotografii alb-negru executate din unghiuri diferite, dar precis
determinate față de punctele cardinale. Am utilizat această metodologie la cele șapte
combinații soi - portaltoi de cais descris anterior.Cel mai mare volum al coroanei
(4,55 m3/pom) și cea mai mare suprafață foliară (7,21 m2/pom) s-au înregistrat la
sfârșitul celui de-al doilea an de vegetație la portaltoiul Adaptabil. Foarte aproape de
Adaptabil, în ceea ce privește suprafața foliară pe pom s-a aflat și portaltoiul Baroc.
S-a reamintit importanța polenizării cu ajutorul albinelor pentru creșterea
cantității și calității producției, precum și unele măsuri de normare a producţiei de
fructe la măr, prun și piersic și de stabilire a momentului de recoltare în condițiile
stresului termic şi hidric. S-a fundamentat la SCDP Bistrița, o metodologie în vederea
evidenţierii stadiului de maturare la cele două mari grupe de soiuri de măr (soiuri de
toamnă, soiuri de iarnă), în funcţie de regimul climatic, adoptând o metodă și un
protocol original de studiu prin prelucrare imagistică (programul Image J, Wayne
Rasband National Institutes of Health, USA) a fructelor colorate cu iod în iodură de
potasiu.
Deoarece, monitorizarea directă a creşterii plantelor (phytomonitoring), care
vizează îmbunătăţirea alocării factorilor controlabili ai culturii, este pe cale de a
deveni un standard mondial în agricultura de precizie, care va schimba modul în care
producătorii vor dirija tehnologiile în următoarele decenii, la ICDP Pitești s-a testat
stația de fito-monitorizare complexă PM 11 Phytomonitor (Daletown Company Ltd.) la
cultura mărului. Aceasta a fostechipată cu 4 perechi de senzori care monitorizează
următoarele caracteristici biometrice și fiziologice: dendrometre electronice DE-1P
pentru monitorizarea cu mare precizie (0,005 mm, între 0 și 10 mm) a diametrului
trunchiului celor doi pomi, micro-senzori LT-1P, pentru determinarea temperaturii
frunzelor cu precizia de 0,15°C, între 0-50°C, senzori pentru monitorizarea creșterii în
diametru a fructelor FI-MP cu precizia de 0,038 mm, între 15 și 90 mm și senzori
pentru determinarea fluxului de sevă prin plantă (lăstari) SF-5P pentru un flux maxim
de 12 ml/h, montat pe lăstari cu diametrul între 4 și 8 mm. S-a mai instalat pe același
trepied o micro-stație meteorologică (RHT-11) care colectează date de la senzori
pentru determinarea radiației fotosintetic active, a temperaturii și umidității aerului
(ventilați artificial) și de la un senzor multiplu (SMTE) de sol care determină
umiditatea solului (gravimetric), temperatura și conținutul în săruri (conductivitatea
electrică, între 0-15 dS/m).
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S-a constatat, pe baza datelor colectate începând cu sezonul de vegetație 2012, că
indicatorul biometric cel mai sensibil al efectului intens stresant al umidității reduse a
solului și al deficitului mare de presiune a vaporilor de apă din atmosferă a fost
contracția maximă zilnică a trunchiului. Acest indicator va putea fi utilizat pentru
avertizarea timpurie a aplicării udărilor în pomicultură. Indicatori mai puțin sensibili au
fost, contracția maximă zilnică a fructului și creșterea zilnică a trunchiului pomilor. Sau expus pe larg concluziile privind utilizarea micro-oscilațiilor diametrului trunchiului
ca indicator timpuriu al stării de stres hidric a pomilor și s-au făcut recomandări
viitorilor utilizatori.
S-a mai studiat și aplicat la SCDP Constanța la piersic și la ICDP Pitești la măr
și prun, metodologia de dirijare a aplicării udărilor în pomicultură, bazată pe
determinarea indicelui de stres hidric al pomilor (CWSI). S-a stabilit că aplicarea
udărilor în livezile de piersic din Dobrogea ar trebui făcută la valori ale CWSI de 0,180,20 în cazul luării în consideraţie a temperaturii frunzişului însorit, cu norme de
udare de cca. 600 m3/ha. S-au stabilit diagramele de calcul ale CWSI pentru soiurile
de măr Goldenspur și Idared și soiul de prun Stanley.
În cadrul măsurilor de limitare a efectelor negative ale atacului bolilor și
dăunătorilor asupra pomilor, în condițiile schimbărilor climatice, s-au prezentat
informații foarte utile producătorilor, privind: modificări ale climei care favorizează
extinderea dăunătorilor şi patogenilor, posibilităţile cultivatorului de a se apăra de
urmările modificării climei, prognoza dinamicii populaţiilor de organisme dăunătoare,
avertizarea pregătirea şi efectuarea tratamentelor fitosanitare, întreţinerea covorului
vegetal şi combaterea buruienilor, monitorizarea insectelor şi acarienilor dăunători,
monitorizarea agenţilor patogeni, siguranţa aplicării tratamentelor fitosanitare şi
creşterea eficienţei acestora, pragurile economice de dăunare la unii dăunători din
pomicultură, monitorizarea unor dăunători din pomicultură cu ajutorul capcanelor cu
feromoni și modele de prognoză pentru unii dintre agenţii patogeni din pomicultură.
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